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تمممصهتفممم ل  اههة لهاولممم هتتضمممهذه مممراهة معةوممم هول اوممماتهومممااهة و لممماتهاة هلا ممم هاة هممم ة  هة ل لممماه

اهتجممممممما  اه سممممممم ع     اه هممممممماهتتضمممممممهذهول اوممممممماتهومممممممااهة  سممممممما ه م اهتممممممملو وسممممممم هوجممممممما،تهواي ممممممم هسكممممممم كم

م ه
هاو وسممممماتهة ت ممممم مذهة ه مممممل  هة لممممما م م

هسممممم اويهة تممممممل  م ه  هممممم ة  هة ل لممممماهاد سممممما هتحضممممملل وممممملج هاهة تحضممممملل

هات م مذهة ههاة هتف حه  راهة معةو  تمعهة تاةلم ه  مااه مصهو ل ه  جاولماتهة هربيلم هاو وسماتهة تل ملصهة لما م

هة تاةلمم ه  جاولممات هات مم مذهة تممعهة رمملل اهومماله،ةحمم هةه وسمماتهة تل مملصهو ممل هر ممعهةه وسمماتهة تل مملصهة لمما م

فهةهلاو  هساة   اه  شاة  هة اتنل  هة خاصهة هللر ه ة لا م

ه مممممرةهة مممم  لته مممم هتمممممصهتح  ن مممماهاكممممم هوسممممتج ةته  ا ممممم ه م
 
اتجمممم  هةةسمممما يهم هدمهة هل اوممممماتهة مممماة ويه 

ه ه2018/2019ة هاومممممصهة ممممم  ة م اهاد  ممممماه اة ممممم ه  تلممممم  تهاة تر ممممملل
ا ظمممممعةه الممممم رهة مممممر هومممممللعك ه  ممممما هاه 1س

هةا تهمممماوه ظمممما هة  ممممما ا ما اهاة ممممر هوممممذهة هعتممممم  ة تل مممملصهة لمممما م
م مممم هةءتمممم ةوهوممممذهة هاوممممصهمدمهيشممممه 2س هتل   م

 
ب ه 

ه مممممرةهة ممممم  لته مممممم ه  مممممعده    ممممماهةلممممممتهة تر ممممملل ه2020/2021 م
 
 مممممرةهايمممممم هاهكمممممضمهةلمممممتهة هل اوممممماتهة مممممماة ويه 

ا لمممم هة خالمممم هء ممممراهة ه وسمممماته مممماهسمممم   هة  لر  مممم اها ممممرةهة،تفممممااه ة هاةظ مممم ه مممماهمممممما يهة هاة ممممالهةة ملر

هةمما هع اهة ج مما ه م
هاة ه ممل  هةا م ا مماتهة ه  وممل اه فممم هايممم تعهة   تايلمم هة همم   م يمما هة لمماو لل 

تايلمم هة لر

اوات ه تتبالهة هستج ةتهاة،ت  ه اهة هزم هوذهة هل اواتهاة شر

ه هوممذهدتممعهدمهيتحممم هة  مم فهوممذهملمم ة ه ممراهة ا لممم هاه تهممل  هةمماة   هة جمماو م
دمه جمم ه ممتهة ه تهمملل 

يمما هات ولممرهات  مم هادا لمما ومماه ه ممن صهوممذهة تلممعفه مماهموما مماتهوتاةلمم هة   ةومم ههااتبيمم ملل ه صهةة تايلمم هة لر

هة ل لاهة هة لهما م يما هة مريذها هرعبهسهة تل لصهة لما م هكبمم هة لهمتهةما هع اهسماكعةه ومتهدتمعهة تايلم هة لر   هامم ىر

هةهسممتا هم تاياتنمماهسممم م
ر
ةرهوممذهسمم   هة ممع  هم مم ةوه ممراهة ا لممم اهاوهنا مماه وممته  ه د هءنمماوهداهة ملر م

 
 هوما هاةه 

هاوضها ا ه

 

  

 واهلل ولي التوفيق

 تقديم

 

ا  : بالنسبة للنسخة الرقمية من هذا الدليل، واملنشورة على صفحة املركز على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك، يتم حتيينها  بانتظام كلم(1)

 دعت الضرورة لذلك.

 : حسب تصرحيات السيد وزير الرتبة الوطنية والتكوين املهين والتعليم العالي والبحث العلمي.(2)



 
    4صف�ةصف�ةصف�ةصف�ة

CROSP – 2019/2020 


 ا������ة �� 
��ط  �� وا������ ���� ا��� � !" �# 
 ا������ةا*()'د%$�� ا���� �� 
��ط  �� وا������ ���� ا��� � !" �# 
 ا������ةا*()'د%$�� ا���� �� 
��ط  �� وا������ ���� ا��� � !" �# 
 ا������ةا*()'د%$�� ا���� �� 
��ط  �� وا������ ���� ا��� � !" �#     ا*()'د%$�� ا����

   ا�-�56 ا����ي "!��2�3 ا�-1ر/. وا�-�,+ا�-�56 ا����ي "!��2�3 ا�-1ر/. وا�-�,+ا�-�56 ا����ي "!��2�3 ا�-1ر/. وا�-�,+ا�-�56 ا����ي "!��2�3 ا�-1ر/. وا�-�,+

www.facebook.com/criao.rabat 

 

  



 5صفحة 
CROSP – 2019/2020 

باط ـ سلا ـ القنيطرة بية والتكوين لجهة الر ية للتر  الأكاديمية الجهو
  المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني

 

 
 

 الصفحةالمحتوى 

 LMD ........................................................................................ 6احلايل  النظام البيداغويج اجلامعي
 8 ...........................................................................................الهندسة البيداغوجية اجلامعية ............

 9 ......................................................................اللكيات ذات الولوج املفتوح....................................
 14 ...........................................................التابعة جلامعة محمد اخلامس ـ الرابط  اللكيات ذات الولوج املفتوح
 22 ............................................................التابعة جلامعة ابن طفيل ـ القنيطرة  اللكيات ذات الولوج املفتوح

 26 ..............................................................العلوم الإسالمية................................................... جمال
 31 ...........................................................الفاليح..............................................................القطاع 

 37 ...............................................................القطاع الطيب وش به الطيب.............................................
 51 ....................................................والأشغال العمومية والطاقة واملعادن..........والنقل قطاع البناء والتعمري 

 54 ......................................................قطاع التجارة والتس يري...........................................................
 59 .......................................................مؤسسات ذات تكوينات علمية وتكنولوجية متعددة.....................

 85 ..........................................................................................والرتمجة قطاع الإعالم والتصال والتوثيق
 90 .......................................................قطاع الس ياحة والفندقة.........................................................

 92 ............................................................................................قطاع الصيد البحري واملالحة التجارية 
 95 ................................................................................................القطاع الثقايف والفين والاجامتعي.....

 105 .........................................................................................................................القطاع الراييض 
 112 ......................................................قطاع الرتبية والتعلمي..............................................................

 124 .......................................................القطاع العسكري وش به العسكري...........................................
 144 ...................................الأقسام التحضريية للمدارس العليا................................................................

 :املبارايت الوطنية املشرتكة

 املباراة الوطنية لولوج مدارس التدبري (CNAEM)................................................................... 

 املباراة الوطنية لولوج مدارس التدبري  املؤسسات املشاركة يف(CNAEM) .................................... 

 املباراة الوطنية املشرتكة لولوج املدارس واملعاهد العليا (CNC) .................................................. 

  املؤسسات املشاركة يف املباراة الوطنية املشرتكة (CNC)لولوج املدارس واملعاهد العليا ..................... 

 
152 
153 
154 
156 

 168 ..........................................شهادة التقين العايل...........................................................................
 176 .............................………………ة لهاالأطر التابعدليل اجلامعات املغربية ومؤسسات التعلمي العايل وتكوين 

 180 .............................................. التابعة للجامعات.............الأطر غريدليل مؤسسات التعلمي العايل وتكوين 
 181 ................................................مؤسسات التعلمي العايل اخلاص املعرتف مبعادةل شواهدها للشواهد الوطنية

 183 ...............................................................التكوين املهين.............................................................
رشادات عامة........................  214 ...................................................................................................اإ

 216 .....................................................................................................املراجع................................
 

  



 6صفحة 
CROSP – 2019/2020 

باط ـ سلا ـ القنيطرة بية والتكوين لجهة الر ية للتر  الأكاديمية الجهو

  المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني

 

 

 

 
 

نظام 

LMD 

 

 :(LMD) أساسية دبلومات ثالث على باجلامعة الدراسات مسار يرتكز

 اإلجازة(L)  3 في ( سنواتBac+3:) 

 األساسيية  الدراسات يف اإلجازة: (L)  متابعية الدراسيات،   أو الشيلل  بعيا   االلتحيا   مين  الطاليب  متكين 

 .املاسرت فيسلك خاصة

 املهنية اإلجازة(LP)  (شيلل ال وليو  سيو    مين  الطاليب  متكن) :   مسيتللت   بسداسييت   األمير  ويتعلي 

 أو العامية  الدراسيات اجلامعيية   دبليوم  عليى  احلصيو   بعيد  املتيوفرة(  امللاعيد  عيدد  )حسب الطالب يلجها

 .املؤهالت  تدقي  وبعد املهنية

 الماستر(M)  5 في ( سنواتBac+5:) 
 املاسرت:(M) تدقي  املؤهالت وبعد األساسية الدراسات إجازة على احلصو  بعد الطالب يلجه. 

  املتخصيي   املاسييرت (MS):  الدراسيييات  إجييازة  أو املهنييية  اإلجييازة  علييى  احلصييو   بعييد  الطالييب  يلجييه

 .املؤهالت تدقي  بعد األساسية

  الدكتوراه(D) 8 في ( سنواتBac+8:) 

 .املشروطة املكتسبات إىل املاسرت واالستجابة على احلصو  الدكتوراه تتطلب دراسات يف التسجيل إن

السنة 

 اجلامعية
 أسبوعا من الدراسة والتلييم. 16تتكون السنة اجلامعية من فصل  دراسي ، يتضمن كل واحد منهما 

تعريف 

 املسلك

          يعد مسلك اإلجازة مسارا للتكوين، ويتضمن جمموعية متجانسية مين الوحيدات يؤخيذ مين حليل معيريف أو

 ومؤهالت وكفايات؛من عدة حلو  معرفية؛ ويرمي املسلك إىل متك  الطالب من اكتساب معارف 

 ميكن للتكوين يف املسلك أن يتم يف إطار التعليم بالتناوب ب  اجلامعة واللطاع االقتصادي واالجتماعي؛ 

  وحدة مصنفة إىل صنف : وحدات أساسية ووحدات تكميلية. 38يتضمن مسلك اإلجازة 

تنظيم 

مسلك 

 اإلجازة

 حدة:و 38يتضمن مسلك اإلجازة ستة فصو  دراسية متكونة من 

 ( ؛7فصالن متهيديان األو  والثاني يتضمن كل منهما سبع وحدات) 

             الفصيالن الثاليث والرابيع لتحدييد التوجيه بالنسيبة ليدبلوم الدراسيات اجلامعيية العامية أو للتكيوين املمهيينن

 (؛6بالنسبة لدبلوم الدراسات اجلامعية املهنية، ويتضمن كل منهما ست وحدات )

  لتعمي  وميتالنيم  ميع طبيعية اإلجيازة األساسيية أو املهنيية، ويتضيمن كيل          الفصالن اخلامس والسياد  ل

 (؛6منهما ست وحدات )

تعريف 

 الوحدة

 

            ، تعد الوحدة املكون األساسي لنظيام التكيوين، وتتكيون مين عنصير واحيد واسيتثناص مين عنصيرين متجانسي

 وميكن أن تدر  بللة واحدة أو أكثر.

   التالية:ميكن تدريس الوحدة على األشكا 

 درو  نظرية؛ -

 أعما  تطبيلية؛ -

 أنشطة تطبيلية على شكل عمل ميداني؛ -

 مشروع أو تدريب. -

   وميكيين تييدريس جييزص ميين الوحييدة عيين طرييي  التعليييم عيين بعييد، وفيي  اإلجييراصات ا ييددة يف املليي  الوصييفي

 للوحدة، وتكون األعما  التوجيهية إلزامية يف الوحدات األساسية.

  ساعة من التدريس والتلييم. 50إىل  40دراسي واحد بلالف زمين من متتد الوحدة لفصل 

  

(1) 

ه: (1)  ممحاتهة سممل هة مماممع ههملمم واتهوممللعك ه  مما هة تل مملصهة لمما م ةا تهمماوه ظمما هة  ممما ا ما اهاة ممر هوممذهة هعتممم هسوسمم هتوم
م  هةءت ةوهوذهة هاوصه هتل   م

 
هوللعفه  يه2020/2021دمهيشر ه  هوا  هت ب  ه رةهة نظا  هاه رةهكضمهة نظا هة حا م م

 
ةته   ترلل
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درجة 
استيفاء 
 الوحدة

حتدد الدرجة ا صل عليها يف الوحدة باحتسياب معيد  متيوازن ملختلي  تلييميات الوحيدة، طبليا ل جيراصات         

 ا ددة يف املل  الوصفي للوحدة.

استيفاء أو 
اكتساب 
 الوحدة

   املعاوضة:يتم حتصيل الوحدة إما باستيفانيها أو عن طري 

   ؛20على  10يتم استيفاص الوحدة باحلصو  على نلطة تفو  أو تعاد 

              تعترب الوحيدة مكتسيبة عين طريي  املعاوضية عنيد اسيتيفاص الطاليب للفصيل اليذي تنتميي إلييه

 الوحدة.

استيفاء 
 الفصل

 :يتم حتصيل الفصل إما باستيفانيه أو عن طري  املعاوضة 

  إذا كان معد  الينل  ا صيل علييه يف جمميوع وحيدات      يتم استيفاص فصل من سلك اإلجازة

، شريطة أن ال تلل النلطة ا صل عليها يف كل وحدة 20على  10الفصل يساوي أو يفو  

 .20على  5من وحدات الفصل عن 

        أو الفصيل    4و3أو الفصيل    2و1ميكن استيفاص الفصل عين طريي  املعاوضية بي  الفصيل

 20علييى 10النلطيية ا صييل عليهييا يف الفصييل  املعنييي  حيييث  ييب أن يسيياوي معييد   6و5
على األقل، وأن ال تلل النلطة ا صل عليها يف كل وحدة من وحدات الفصل  املعني  عين  

 . 20على5

استيفاء 
 املسلك

 : يتم استيفاص مسلك اإلجازة بأحد الشرط  التالي 

 استيفاص مجيع وحدات املسلك؛ 

 استيفاص مجيع فصو  املسلك؛ 

           خيو  استيفاص املسلك احلصيو  حسيب احلالية عليى دبليوم اإلجيازة يف الدراسيات األساسيية أو دبليوم

اإلجازة املهنية. وميكن تسليم دبلوم الدراسات اجلامعية العامة أو دبلوم الدراسات اجلامعية املهنية 

ك اإلجييازة بطلييب ميين الطلبيية املعنييي  الييذين اسييتوفوا الفصييو  الدراسييية األربعيية األوىل ميين سييل        

 املطابلة.

املراقبة 
 االستدراكية

         ميكن للطالب الذي   يتمكن من استيفاص وحيدات، اجتيياز مراقبية اسيتدراكية يف كيل وحيدة مين

 الوحدات املعنية؛

 يتم إجراص املراقبة االستدراكية وف  نفس إجراصات اختبار نهاية الفصل؛ 

      وليييذلك ال يسيييما ليييه باجتيييياز املراقبييية    الطاليييب اليييذي اسيييتوفى الوحيييدة يكتسيييبها بصيييفة نهانييييية

 االستدراكية بالنسبة هلذه الوحدة؛

 حيتفظ الطالب بالنلطة األعلى ب  النلطة ا صل عليها قبل وبعد املراقبة االستدراكية؛ 

   ،عنييد اسييتيفاص الطالييب للوحييدة أو اكتسييابها عيين طرييي  املعاوضيية علييى إثيير املراقبيية االسييتدراكية

صل عليها ميع اإلشيارة إىل عبيارة فمسيتوفاة بعيد االسيتدراكف يف كشي         فإنه حيتفظ بالنلطة ا 

 النل .

إعادة 
التسجيل يف 
الوحدة غري 
 املستوفاة

          يييتم إعييادة تسييجيل الطالييب مييرة واحييدة يف وحييدة كييل مسييتوفاة، وميكيين للطالييب االسييتفادة ميين

اسيتثنانيية الرتخيي    ترخي  من لدن رنيييس املؤسسية قصيد إعيادة التسيجيل ميرة ثانيية، وبصيفة         

 بإعادة التسجيل مرة ثالثة وأخلة يف الوحدة.

         يصاد  على إجراصات إعادة التسجيل يف الوحدات كيل املسيتوفاة مين طيرف جمليس اجلامعية وييتم

 إطالع الطلبة عليه.

 امليزة

 :يسلم دبلوم اإلجازة يف الدراسات األساسية أو اإلجازة املهنية بإحدى امليزات التالية 

 على األقل؛ 20على  16جداف إذا كان املعد  العام لنل  الوحدات يساوي  فحسن 

  ؛20على  16ويلل عن  20على  14فحسنف إذا كان هذا املعد  يساوي على األقل 

  ؛20على  14ويلل عن  20على  12فمستحسنف إذا كان هذا املعد  يساوي على األقل 

  20على  12ويلل عن  20على  10فملبو ف إذا كان هذا املعد  يساوي على األقل. 
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 الهندسة البيداغوجية الجامعية  

LMD 
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مدة 

الدراسة 

 والدبلوم
 

 الدبلوم مدة الدراسة

 ( 2بكالوريا + سنتان) 
 ( دبلوم الدراسات اجلامعية العامةDEUG؛) 

 (دبلوم الدراسات اجلامعية املهنيةDEUP.) 

 ( + سنوات3بكالوريا ) 
 ( اإلجازة يف الدراسات األساسيةLF؛) 

 ( اإلجازة املهنيةLP.) 

 ( + سنوات5بكالوريا )   املاسرت(M) (  املاسرت املتخص  /MS.) 

 ( + سنوات8بكالوريا )   الدكتوراه(D). 
 

 

 

 

المسالك 

 المتوفرة

 

 

 

 

 

 

 

 املسالك املتوفرة الكليات

 كليات العلوم 

 العلوم الرياضية واملعلوميات(SMI)؛ 

   والتطبيلاتالعلوم الرياضية(SMA) ؛ 

 علوم مادة: الكيمياص(SMC)؛ 

 علوم مادة: الفيزياص(SMP)؛ 

 علوم احلياة(SV)؛ 

 علوم األرض والكون(STU). 

  كليييييات ا داب والعلييييوم

 اإلنسانية

 الدراسات اإلسالمية؛ 

 الدراسات العربية؛ 

 علم االجتماع؛ 
 علم النفس؛ 
 التاريخ واحلضارة؛ 
 اجللرافيا؛ 
 الفلسفة؛ 
 علوم الرتبية 

 الدراسات األمازيلية؛ 
 الدراسات اإليطالية؛ 

 الدراسات اإلجنليزية؛ 
 الدراسات اإلسبانية؛ 

 الدراسات الفرنسية؛ 

 الدراسات األملانية؛ 
 الدراسات الربتلالية؛ 
 .الدراسات والثلافة الصينية 

   كليات العلوم اللانونيية

 ةواالقتصادية واالجتماعي

 اللانون العام)عربي(؛ 

 اللانون العام)فرنسي(؛ 

 العلوم االقتصادية والتدبل؛ 

 اللانون اخلاص)عربي(؛ 

  اخلاص )فرنسي(.اللانون 

 الللة العربية كلية  الدراسات العربية 

 

 

 مالحظات

    عييدد املسييالك املفتوحيية خيتليي  ميين كلييية ألخييرى، للمزيييد ميين املعلومييات أنظيير املوقييع اإللكرتونييي

 ية .اخلاص بكل كل

    ختضع عمليات التسجيل بالسنة األوىل بكليات ا داب والعلوم اإلنسانية وكليات العليوم وكلييات

العلييوم اللانونييية واالقتصييادية واالجتماعييية إىل توزيييع جلييرايف حسييب املييذكرة السيينوية املنظميية   

 ة عن وزارة التعليم العالي وتكوين األطر والبحث العلمي.اجلدد الصادرلتسجيل الطلبة 

  كليية الللية العربيية،    (لنسبة لكلية الللة العربية، ال خيضع التسيجيل بهيا ألي توزييع جليرايف.    با 

 .)الداوديات، مراكش 1483شارع عال  الفاسي ص.ب 

 كما هو  إضافة إىل الكليات املذكورة أعاله حتتضن بعض اجلامعات كليات متعددة التخصصات

 .مب  يف الوثيلة املوالية
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Université Faculté Polydisciplinaire + Filières
(
*

)
 

Hassan 1er 

 

Settat 

Faculté Polydisciplinaire de Khouribga 
www.fpk.ac.ma/ 

Licence fondamentale (LF) 

 Etudes Arabes 

 Géographie et Aménagement de l’espace 

 Sciences Economiques et Gestion 

 Sciences de la Matière Physique 

 Sciences de la Matière Chimie 

 Sciences Mathématiques et Informatique 

 Sciences Mathématiques et applications 

 Sciences de la Vie 

 Sciences de la terre et de l’univers 

Masters:  

 Master Matière et rayonnement  

 Master Mathématiques et Applications 

 Master Banques et finances 

Moulay Ismail 

 

Meknès 

Faculté Polydisciplinaire d’Errachidia 
www.fpe.umi.ac.ma/ 

 

Licence fondamentale (LF 

 Formation Etudes Françaises       

 Formation Etudes Arabes 

 Formation Etudes Islamiques 

 Formation Droits en Arabe 

Licence Professionnelle )LP(:  

 ديداكتيك علوم اللغة العربية وآدابها 

 Informatique 
 Réseaux et Télécommunications 
 Systèmes Informatiques et Génie Logiciel 

Cadi Ayyad 

 

Marrakech 

Faculté Polydisciplinaire de Safi 
www.fps.ucam.ac.ma/ 

 

Licence fondamentale (LF) 
 Mathématiques et Informatiques. 
 Géologie 
 Sciences de la matière / Physique. 
 Sciences de la matière / Chimie. 
 Géographie. 
 Études françaises. 
 Sciences de la vie. 
 Sciences Humaines, Arts et Littératures: Études arabes. 
 Droit Arabe. 
 Économie et gestion 
 

 

 

  

 

 * )  ( :عروض التكوين هذه قابلة للتغيير لذا وجب المواظبة على زيارة مواقع هذه المؤسسات 

http://www.fpk.ac.ma/
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Université Faculté Polydisciplinaire+ Filières 

Sidi 

Mohamed 

Ben 

Abdellah 

 

Fes 

Faculté Polydisciplinaire de Taza 
www.fpt-usmba.ac.ma/ 

Licence fondamentale (LF) 

 Sciences Mathématiques et applications 

 Sciences Mathématiques et Informatique 
 Sciences de la Matière physique 
 Sciences de la Matière Chimie 
 Sciences de la Vie 
 Sciences de la terre et de l’univers 
 Sciences Economiques et de Gestion 

Licence Professionnelle(LP) 

 Procédés et Analyses Physico-Chimiques 

 Géomatique et Géoscience 

Ibn Zohr 

 

Agadir 

Faculté Polydisciplinaire d’Ouarzazate 
www.fpo.ma/ 

 

Licence Professionnelle )LP(:  
 Gestion de la Production Cinématographique et Audiovisuelle 
 Techniques Cinématographiques et Audiovisuelles : Son et Image 
 Eco Tourisme, Patrimoine et Gestion Territoriale 
 Informatique et Gestion d’Entreprise 
 Techniques d’Exploitation des Energies Renouvelables 
 Langues Etrangères Appliquées(Communication & Commerce) 
 Systèmes Informatique et Logiciels (après S1 et S2 Validée SM/SMI) 

Licence fondamentale (LF) 
 Sciences de la matière Physique. 
 Sciences Mathématiques et Informatiques. 

 

Faculté Polydisciplinaire de Taroudante 
www.fpt.ac.ma/ 

Licence Professionnelle )LP(:  
 Agro-alimentaire 
 Biotechnologies Végétales 
 Gestion de l’Environnement et Développement Durable  

Licence Fondamentale (LF): 
 Sciences de la Vie 
 Sciences Economiques et de Gestion 
 Sciences Humaines et Sociales 

Abdelmalek 

Essaadi 

 

Tetouan 

Faculté Polydisciplinaire de Larache 
www.fpl.ma/ 

Licence fondamentale (LF) 

 Sciences de la Matière Physique 

 Sciences Economiques et Gestion 

 Sciences Mathématiques et Applications 

 Sciences Mathématiques et Informatique 

 Sciences de vie 

Licence Professionnelle )LP( 

 Marketing Hôtelier et Touristique  

 Marketing Management Opérationnel 

 Informatique de Gestion  

  Aquaculture  

 Agroalimentaire  

 

 

 Etudes Arabes 
 Etudes Françaises 
 Histoire et Civilisation 
 Géographie 
 Droit Privé 
 Droit général 

 

http://www.fpo.ac.ma/uploads/PDF/New/LEA.pdf
http://fpl.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=119&Itemid=57
http://fpl.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=201&Itemid=57
http://fpl.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=202&Itemid=57
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Université Faculté Polydisciplinaire+ Filières 

Sultan Moulay 

Sliman 

 

Beni Mellal 

Faculté Polydisciplinaire de Beni Mellal 
                                http://www.fpbm.ma 

Licence fondamentale (LF) 

 Sciences Economiques et de Gestion (SEG) 

 Droit Privé Section française (DP)  

 Sciences de la Matière Physique (SMP)  
 Sciences de la Matière Chimie (SMC)  

 Sciences de la vie (SVI)  

 Sciences Mathématiques et Application (SMA) 

 Sciences Mathématiques et Informatiques (SMI) 

Licence Professionnelle )LP( 

 Management des entreprises agricoles et agroalimentaires 

 Marketing et action commerciale 

 Management et techniques logistiques du commerce international 

 Métiers de la banque 

 Energie renouvelable 

 Gestion des Ressources Humaines 

 

Université 

Mohammed 

Premier 

Oujda 

Faculté Polydisciplinaire de Nador 
http://fpn.ump.ma 

Licence fondamentale (LF) 
  الدراسات العربية 

 الدراسات اإلسالمية 

 الدراسات اللانونية 

 الفلسفة 

 Etudes Française 

 Etudes  Amazighes 

 Etudes Anglaises 

 Economie et Gestion de l'Entreprise 

 Etudes Hispaniques  

 Sciences Mathématiques et Informatiques :SMI 

 Sciences Mathématiques et Application: SMA 

 Sciences de la Matière Physique :SMP 

  Science de la Matière mention Chimie: MC 

  Sciences de la vie:SVI 
Licence Professionnelle )LP( 

 Electronique et Informatique Industrielle  

 Management des Opérations Import-Export 

 Management Logistique et Transport 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

http://fp.usms.ac.ma/file/Avis/SEG.pdf
http://fp.usms.ac.ma/file/Avis/DPF.pdf
http://fp.usms.ac.ma/file/Avis/SMP.pdf
http://fp.usms.ac.ma/file/Avis/SMC.pdf
http://fp.usms.ac.ma/file/Avis/SVI.pdf
http://fp.usms.ac.ma/file/Avis/Avis-LP-MEAA-2014.pdf
http://fp.usms.ac.ma/file/Avis/APPEL%20A%20CANDIDATURE%20MAC%202014%202015.pdf
http://fp.usms.ac.ma/file/Avis/APPEL%20A%20CANDIDATURE%20MTLCI%202014%202015.pdf
http://fp.usms.ac.ma/file/Avis/Avis-LP-MDB-2014.pdf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjUs8qrt6baAhWLXRQKHZAyBuoQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ump.ma%2F&usg=AOvVaw2lCYnbhdMuslFszminKQQf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjUs8qrt6baAhWLXRQKHZAyBuoQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ump.ma%2F&usg=AOvVaw2lCYnbhdMuslFszminKQQf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjUs8qrt6baAhWLXRQKHZAyBuoQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ump.ma%2F&usg=AOvVaw2lCYnbhdMuslFszminKQQf
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjUs8qrt6baAhWLXRQKHZAyBuoQFggmMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.ump.ma%2F&usg=AOvVaw2lCYnbhdMuslFszminKQQf
http://fpn.ump.ma/
http://fpn.ump.ma/licence_fd.php#collapse1
http://fpn.ump.ma/licence_fd.php#collapse1
http://fpn.ump.ma/licence_fd.php#collapse2
http://fpn.ump.ma/licence_fd.php#collapse2
http://fpn.ump.ma/licence_fd.php#collapse3
http://fpn.ump.ma/licence_fd.php#collapse3
http://fpn.ump.ma/licence_fd.php#collapse4
http://fpn.ump.ma/licence_fd.php#collapse4
http://fpn.ump.ma/licence_fd.php#collapse4
http://fpn.ump.ma/licence_fd.php#collapse5
http://fpn.ump.ma/licence_fd.php#collapse6
http://fpn.ump.ma/licence_fd.php#collapse7
http://fpn.ump.ma/licence_fd.php#collapse7
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Type de Diplôme Filière 

Licence 

d’Etudes 

Fondamentales  
 

Sciences de la Terre et de l’Univers 
Capacité d’accueil : Accès ouvert. 

Objectifs : 
 Approfondir les connaissances des étudiants dans le domaine des Sciences de La 

Terre et leurs applications. 
 Dispenser une formation permettant à l’étudiant d’intégrer la vie active dès le DEUG 

ou la Licence, ou de poursuivre sa formation universitaire en Master et en Doctorat. 

Débouchés : 

Cette filière vise à mettre en valeur les sciences de La Terre et favoriser les débouchés 

par leurs applications : SIG (système d’information géographique), gestion des risques 

naturels, gestion des ressources en eau, gestion des zones côtières, prospection et 

exploitation minières, géo matériaux de construction et aménagement, protection de 

l’environnement, géo tourisme, développement durable, ressources énergétiques… 

Conditions d’accès : 
o Diplômes requis : 

o Sauf dérogation, cette filière est ouverte, notamment, aux étudiants titulaires 
d’un baccalauréat scientifique ou d’un diplôme reconnu équivalent. 

o Procédures de sélection : 
o Néant 

Contenu pédagogique : http://www.fsr.ac.ma 

Sciences de la Matière Chimie 
Capacité d’accueil : Accès ouvert. 

Objectifs : 

La filière Sciences de la Matière Chimie SMC, dispense une formation générale qui 

couvre les domaines de chimie physique, organique, analytique et minérale. Les quatre 

premiers semestres de cette filière présentent un enseignement équilibré entre les 

mathématiques, la physique et la chimie ce qui permet ainsi à l’étudiant, d’acquérir des 

connaissances fondamentales solides et polyvalentes. 

Débouchés : 

 Acquérir les compétences en sciences de la matière chimique pour pouvoir 
poursuivre des études en Master ou en Doctorat. 

 Accès au marché du travail dans les domaines suivants : 

 Energies renouvelables, Nanotechnologies, Procédés Industriels, Chimie 
environnementale,… 

 Cette filière permet aussi aux étudiants de s’adapter facilement aux exigences 
techniques des sociétés chimiques et para chimiques, ainsi que celles des secteurs 
chargés de l’exploitation, la gestion de certaines ressources naturelles et de la 
protection de l’environnement. 

 
 
 
 
 

  

 

http://www.fsr.ac.ma/
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Type de 
Diplôme 

Filière 

Licence 

d’Etudes 

Fondamentales  
 

Conditions d’accès : 
o Diplômes requis : 
 Baccalauréat Sciences Mathématiques A ou B, Sciences Expérimentales Physique 

– Chimie, Sciences Techniques (Mécanique, Electrique) ou tout autre diplôme 
reconnu équivalent. 

 Accès par Passerelles : Après le DEUG possibilité d’accès aux grandes écoles, en 
passant le concours national des classes préparatoires. 

o Procédures de sélection : 
 Néant 

Contenu pédagogique : http://www.fsr.ac.ma 

Sciences de la Matière Physique 
 

Capacité d’accueil : Accès ouvert. 

Options  
 Physique Théorique 
 Mécanique Energétique 
 IE A 

Objectifs : 

La formation est construite sur le principe de l'orientation progressive et de création 

de passerelles. 

L’objectif du tronc commun national proposé est d’assurer une formation de base en 

Physique, en Mathématiques, en informatique et en Chimie. L’intégration des 3 

bouquets permet à l’étudiant de : 

 Traduire le savoir théorique en savoir pratique. 
 Avoir une ouverture pratique et professionnelle. 
 Valorisation des Licences fondamentales sur le marché de l’emploi 

Débouchés : 

Existence, également de passerelles avec les filières SMC, SMI et SMA. 

Les lauréats de cette licence peuvent : 

 Poursuivre des études supérieures approfondies en Master, Instituts et écoles 
supérieures. 

 Accéder au marché du travail dans les domaines suivants : 

Energies renouvelables, Nanotechnologies, Procédés Industriels, Mécatronique, 

Robotique ... 

Conditions d’accès : 
o Diplômes requis : 

 Baccalauréat Sciences Physiques, Sciences Mathématiques ou tout autre diplôme 
reconnu équivalent. 

 Accès par Passerelles : Après le DEUG possibilité d’accès aux grandes écoles, en 
passant le concours national des classes préparatoires. 

 Procédures de sélection : Néant 
 

Contenu pédagogique: http://www.fsr.ac.ma 

 
 

  

http://www.fsr.ac.ma/
http://www.fsr.ac.ma/
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Type de 
Diplôme 

Filière 

Licence 

d’Etudes 

Fondamentales  
 

Sciences Mathématiques et Informatique 
Capacité d’accueil : Accès ouvert. 

Objectifs : 

Une formation opérationnelle permettant aux lauréats de la licence SMI d’acquérir 

des compétences en développement informatique et administration des réseaux en vue 

de favoriser leur insertion professionnelle. 

Les plus méritants de la licence SMI peuvent poursuivre leur cursus de formation 

dans le cadre d’un master en informatique ou d’une école d’ingénieur et préparer un 

doctorat en informatique. 

Débouchés : 

Les étudiants titulaire d’une licence SMI peuvent s’intégrer parfaitement dans : 
 Sociétés de service en informatique. 
 Entreprises de télécommunication. 
 Directions des systèmes d’information des entreprises. 
 Services informatiques des organismes publics. 

Conditions d’accès : 
o Diplômes requis : 

o Baccalauréat Sciences Mathématiques A ou B. 
o Accès par Passerelles : La première année, intitulée SMIA, est commune 

avec la filière SMA. A l’issue de cette première année, une commission 
d’orientation, conseille les étudiants à faire leur choix entre SMA et SMI. En S3 
passage pour les étudiants de la filière SMP selon une procédure de sélection 
sur dossier. 
Après le DEUG possibilité d’accès aux grandes écoles, en passant le concours 
national des classes préparatoires. 

o Procédures de sélection : 
o Néant 

Contenu pédagogique : http://www.fsr.ac.ma 

 

 

Faculté des Sciences 

4 Avenue Ibn Battouta B.P. 1014 RP, Rabat 

Site Web : http://www.fsr.ac.ma 

  

http://www.fsr.ac.ma/
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Filière Type de Diplôme 
English Studies: 

Parcours 1 : Literature 
Parcours 2 : Cultural Studies  
Parcours 3 : Linguistics 

Licence des Etudes 
Fondamentales (LEF) 

Etudes Françaises  
Parcours 1 : Etudes Françaises Littérature 
Parcours 2 : Sciences du Langage 

Licence des Etudes 
Fondamentales (LEF) 

Etudes Germanophones 
Licence des Etudes 
Fondamentales (LEF) 

Etudes Hispaniques 
Parcours 1 : Traduction e Interprétation 
Parcours 2 : Lengua, Literatura y Cultura Hispanicas 

Licence des Etudes 
Fondamentales (LEF) 

Etudes Portugaises 
Licence des Etudes 
Fondamentales (LEF) 

Langue et Culture Chinoises  
Licence des Etudes 
Fondamentales (LEF) 

Psychologie 
Parcours 1 : Psychologie Sociale 
Parcours 2 : Psychologie Clinique 

Licence des Etudes 
Fondamentales (LEF) 

Studi Italiani 
Licence des Etudes 
Fondamentales (LEF) 

 الجغرافيا
Licence des Etudes 
Fondamentales (LEF) 

 الدراسات اإلسالمية:
 : الفقه وأصوله1مسار 
 : الفكر اإلسالمي 2مسار 
 : القرآن والحديث  3مسار 

Licence des Etudes 
Fondamentales (LEF) 

 الدراسات العربية وآدابها:
 : أدب وفنون 1مسار 
 : لغة ولسانيات 2مسار 

Licence des Etudes 
Fondamentales (LEF) 

 الفلسفة
Licence des Etudes 
Fondamentales (LEF) 

 تاريخ وحضارة
Licence des Etudes 
Fondamentales (LEF) 

 علم االجتماع
Licence des Etudes 
Fondamentales (LEF) 

Communication S1 Licence Professionnelle (LP) 

Communication S5 Licence Professionnelle (LP) 

Métiers de la Communication Digitale Licence Professionnelle (LP) 
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Filière Type de Diplôme 

Gouvernance, Aménagement des Territoires, Développement 
Local et Régional et Gestion des Ressources : 

Parcours 1 : Géographie Régionale, Gouvernance et 
Aménagement des Collectivités Territoriales 

Parcours 2 : Tourisme rural, patrimoine, gouvernance locale 
et    développement 

Master 

Interkulturelle Kommunikation Master 

L’Amérique Latine : globalisation, interculturalité et défis au 
XXI siècle 

Master 

Psychopathologie et Psychologie Clinique Master 

Traduction Littéraire, Culturelle et Edition Master 

 Master األدب العام والنقد المقارن

 Master األدب العربي والمثاقفة

 Master التحوالت االجتماعية والتنمية البشرية

 Master التحوالت السوسيومجالية والحركات االجتماعية

 Master التراث الصحراوي والتنمية الترابية

 الدراسات السميائية
 : السميائيات ومناهج تحليل الخطاب1مسار
 : سميائيات اللفظ والصورة2مسار

Master 

 Master العقيدة والتصوف في الغرب اإلسالمي

 Master والبناء الحضاريالعلوم الشرعية 

 Master الفلسفة والفكر المعاصر

 Master اللغة واألدب: مقاربات نظرية ومنهجية

 تاريخ المغرب: الدولة والنظم والمجتمع، من التاريخ القديم إلى تاريخ الزمن الراهن
 :تاريخ الزمن الراهن 1مسار
 :  الدولة والمجتمع 2مسار

Master 

Communication des Organisations, Qualité et Développement 
Durable 

Master Spécialisé 

Muséologie et Médiation Culturelle Master Spécialisé 

Teaching Arabic as a Foreign Language Master Spécialisé 

Univers Carcéral : Prévention et Réinsertion Master Spécialisé 

 Master Spécialisé قضايا األسرة وتجديد الخطاباالجتهاد في 
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 الكليات ذات الولوج املفتوح التابعة

 لجامعة ابن طفيل   بالقنيطرة
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 اللغات واآلداب العلوم اإلنسانية
 

 

 اإلجازة األساسية

 الدراسات اإلسالمية  

 مسار الفقه واألصول 

 التاريخ واحلضارة  

 مسار التاريخ واحلضارة 

 اجللرافيا  

  البيئة والتنمية املستدامة1املسار : 

  التنمية الترابية2املسار : 

 علم االجتماع  

 مسار سوسيولوجيا التنمية 

 الفلسفة 

 مسار الفلسفة السياسية واألخالق 

 علم النفس 

 

 األساسيةاإلجازة 

 الدراسات العربية 

  لغة ولسانيات1املسار : 

  آداب وفنون2املسار : 

 الدراسات الفرنسية  

  األدب1املسار : 

  ت: اللسانيا2املسار 

 الدراسات اإلجنليزية  

  الدراسات األدبية1املسار : 

  ت: اللسانيا2املسار 
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 والوسانيطية  املهن الفنية 

  وفنون العرضمهن املسرح  

 
TEACHING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE

 
 

 
SIG ET GESTION DE L'ESPACE 
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 لسانيات عربية 

 الثلافة الشعبية امللربية 

 التواصل وحتليل اخلطاب 

 االختالف يف العلوم الشرعية  

 ارن احلديث واملعاصرالتاريخ امللاربي املل  

 تاريخ اجملتمعات الوسيطية 

      ماسيييييرت متخصييييي : الفلسيييييفة املعاصيييييرة : قضيييييايا

 واجتاهات

 Langue Française et Diversité Linguistique 

 Studies in English Language and Culture 

 Sciences des Territoires 

 Gestion Environnementales des Territoires 

 Teaching of English as a Foreign Language 

 
  

 

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

Tél : (+212) 5 37 32 96 00  /   Fax : (+212) 05 37 32 92 49 

E-mail : flshk@uit.ac.ma 

Site Web: flsh.uit.ac.ma  

http://flsh.uit.ac.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=41:etudes-islamiques-&catid=5:departements&Itemid=63
http://flsh.uit.ac.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=42:histoire-et-civilisation&catid=5:departements&Itemid=64
http://flsh.uit.ac.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=43:geographie&catid=5:departements&Itemid=65
http://flsh.uit.ac.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=44:philosophie-a-sociologie-&catid=5:departements&Itemid=66
http://flsh.uit.ac.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=44:philosophie-a-sociologie-&catid=5:departements&Itemid=66
http://flsh.uit.ac.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=44:philosophie-a-sociologie-&catid=5:departements&Itemid=66
http://flsh.uit.ac.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=21:departement-arabe&catid=5:departements&Itemid=30
http://flsh.uit.ac.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=21:departement-arabe&catid=5:departements&Itemid=30
http://flsh.uit.ac.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=22:etudes-francaises&catid=5:departements&Itemid=43
http://flsh.uit.ac.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=22:etudes-francaises&catid=5:departements&Itemid=43
http://flsh.uit.ac.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=40:etudes-anglaises-&catid=5:departements&Itemid=62
http://flsh.uit.ac.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=1592&Itemid=119
http://flsh.uit.ac.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=1593&Itemid=120
http://flsh.uit.ac.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=40&Itemid=62#licences-professionnelles
http://flsh.uit.ac.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=43:geographie&catid=5:departements&Itemid=65#الإجازات-المهنية
http://flsh.uit.ac.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=21:departement-arabe&catid=5:departements&Itemid=30#الماستر
http://flsh.uit.ac.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=21:departement-arabe&catid=5:departements&Itemid=30#الماستر
http://flsh.uit.ac.ma/
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Licences 
d’études 

fondamentales 

 

 

 

 Sciences Mathématiques et Applications 

Parcours : Mathématiques et Applications 

 Sciences Mathématiques et Informatique 

Parcours 1 : Réseaux et systèmes 

Parcours 2 : Infographie et programmation logique 

 Licence Fondamentale de Physique 

 Sciences de la matière chimie 

Parcours : Sciences de la matière chimie 

 Sciences de la vie et de la terre (Sciences de la Vie) 

Parcours 1 : Biologie Végétale 

Parcours 2 : Physiologie et reproduction animale 

Parcours 3 : Microbiologie appliquée et biologie moléculaire de la cellule 

 Sciences de la vie et de la terre (Sciences de la terre et de l’univers) 

Parcours 1: Géo – ressources 

Parcours 2: Outils techniques pour les géosciences 

Parcours 3: Gestion durable et valorisation des géosystèmes 

LICENCES 
PROFESSIONN

ELLES 

 

 Automatique et informatique industrielle 

 Méthodes d’analyse chimiques et biologiques 

 Techniques de laboratoire appliquées en biologie 

 Productions animales 

 Administrateur de bases de données 

 Sciences et technologies des ciments et céramiques 

 Management qualité des ressources naturelles 

 Techniques et valorisations des sols 

CYCLE DE 
MASTER 

 Masters Biologie – Santé -Environnement 

Option 1 : Biologie et santé 

Option 2 : Valorisation des ressources végétales Option 3 : Sciences de 

l’environnement 

 Chimie organique et environnement 

 Energétique – mécanique des fluides 

 Sciences des matériaux 

 Systèmes de protection des métaux : conception et environnement 

 Informatique 

 Mathématiques et applications 

 Instrumentation et métrologie physique 

 Energies renouvelables 

 Chimie de synthèse organique -applications industrielles 

 Ingénierie de la valorisation des ressources naturelles et management de 

la qualité 

Faculté des Sciences Kenitra 
Tél : (+212) 5 37 32 94 00    /  Fax : (+212) 5 37 32 94 33 

fs.uit.ac.ma  Site Web:/      fsk@uit.ac.ma mail :-E 
 

  

 

http://fs.uit.ac.ma/
mailto:fsk@uit.ac.ma
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Licences 
d’études 

fondamentales 

 

 

1) SCIENCES ECONOMIQUES ET GESTION  

Parcours 1 : Gestion Commerciale 

Parcours 2 : Gestion Comptable 

Parcours 3 : Gestion Financière 
 

2) DROIT  

Droit ( en arabe) 

Droit privé (en français) 

CYCLE DE 
MASTER 

1) FINANCE / AUDIT 

2) DROIT DES AFFAIRES 

3) MARKETING ET LOGISTIQUE 

Parcours 1 : Marketing et Distribution 

Parcours 2 : Logistique et Supply Chain 
 

4) BANQUE ET ASSURANCE 

CYCLE DE 
MASTER 

SPECIALISES 

1) MANAGEMENT (CONDUITE) DE PROJET 

INDUSTRIELS 

2) MANAGEMENT DE PROJET ET DE PLATEFORMES 

OFFSHORING 

3) MANAGEMENT, AUDIT ET CONTROLE 

Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales 

Tél : (+212) 5 37 32 92 18 

Fax : (+212) 5 37 32 92 41 

E-mail : fsjesk@uit.ac.ma 

Site Web: fsjes.uit.ac.ma  

 
 

 

 

 
 

http://fsjes.uit.ac.ma/
http://fsjes.uit.ac.ma/
http://fsjes.uit.ac.ma/


 26صفحة 
CROSP – 2019/2020 

باط ـ سلا ـ القنيطرة بية والتكوين لجهة الر ية للتر  الأكاديمية الجهو

  المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني

  

 
 

 

 

 
 

 

 

 الدين أصو  كلية................................................................ 

 الشريعة كلية.................................................................... 

 الشرعية العلوم كلية............................................................ 

 احلسنية احلديث دار.............................................................. 

 يةاللرآن والدراسات لللراصات الساد  حممد معهد.............................. 

 مدرسة العلوم اإلسالمية بالدار البيضاص.......................................... 

 

27 
 

27 
 

27 
 

28 
 

29 
 

30 
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c 
 

 

 

مدة 

الدراسة 

 والدبلوم

 

 الدبلوم مدة الدراسة

 ( 2بكالوريا + سنتان)  ( دبلوم الدراسات اجلامعية العامةDEUG) 

 ( + سنوات3بكالوريا )  ( اإلجازة يف الدراسات األساسيةLF) 

 ( + سنوات5بكالوريا )   املاسرت(M) 

 ( + 8بكالوريا )سنوات   الدكتوراه(D) 
 

المسالك 

 المتوفرة

 املسالك املدينة املؤسسة

 تطوان كلية أصو  الدين
 أصو  الدين والدراسات اللرآنية و احلديثية 

 الفكر اإلسالمي والفلسفة وعلوم األديان 
 الشريعة واللانون )بالللة العربية(  آكاديرفا  يي  كلية الشريعة

 مسلك الدراسات الشرعية واللضايا املعاصرة  السمارة كلية العلوم الشرعية

 

شروط 

 الولوج

 لرايف(.اجلتوزيع اليلتح  بهذه الكليات حاملو شهادة البكالوريا مجيع الشعب ) دون مراعاة 

 

ملف 

 التسجيل

 مطبوعات خاصة تسلم بالكلية؛ 
 النسخة األصلية لشهادة البكالوريا؛ 
 نسخة من علد االزدياد؛ 
  بطاقة التعري  الوطنية؛نسخة من 
 الدفرت الصحي يسحب من الثانوية التأهيلية؛ 
 صور للتعري ؛ 

 وعنوان الطالب؛ اسممتنربة حتمل  أظرفة 
 

 : ملحوظة

 قد يطلب من التلميذ وثائق أخرى غري املذكورة أعاله، وذلك حسب القوانني الداخلية لكل مؤسسة؛ 

 ألخرى؛ عدد النسخ املطلوبة من كل وثيقة خيتلف من كلية 

 فترة التسجيل حتدد من طـرف كل جامعة؛ 
 

 نيواالعن

 الفاكس اهلاتف العنوان املؤسسة

 كلية أصو  الدين
نهج عبد اخلال  الطريس، 

 ، تطوان. 95ص.ب: 
0539 97 43 18 0539 97 39 69 

 كلية الشريعة بفا 
، طري  صفرو، 2حي الزهور 

 ، فا . 60ظهر املهراز،ص.ب: 
0535 64 21 23 0535 64 03 07 

،  52املزار، آيت ملو ، ص.ب: كلية الشريعة بآكادير
 آكادير.

0528 24 18 68/69 0528 24 12 28 

 كلية العلوم الشرعية
 بالسمارة

 195حي السالم، ص ب: 

 السمارة

  

 

 
 
 

36 
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 تقديم

لفانييدة احلاصيل    تلدم دار احلديث احلسنية تكوينا بسيلك التكيوين األساسيي املتخصي      

 على شهادة البكالوريا.

تسيتلر  الدراسية بهيذا السيلك ةانيية فصيو  )أربيع سينوات(، منهيا فصيالن حتضيليان، وتتييو             

 باحلصو  على إجازة دار احلديث احلسنية يف علوم الدين.

 

 

 شروط الترشيح

 يشرتط يف املرتشا )ة(:

  بكالوريا التعليم الثانوي العتي ، أو شهادة أن يكون حاصال على شهادة البكالوريا أو شهادة

معرتف مبعادلتها إلحداهما، شريطة أن تكون الشهادة مسلمة يف السينة الدراسيية اجلاريية أو    

 السنة املاضية؛

  وأن ال يلل املعد  ا صيل علييه يف كيل مين الللية      20من  12أن ال يلل املعد  العام عن ،

 12يف سين  البكالورييا عين     ليزيية أو الللية اإلسيبانية   والللية اإلجن  العربية والللة الفرنسيية 

 . 20من 

 

 ملف الترشيح

 يتكون مل  الرتشيا من الوثاني  التالية:

      طلب املشاركة مكتوب موجه إىل مدير املؤسسة، يب  فيه املرتشيا اهيه الشخصيي والعيانيلي

وعنوانييه ورقييم اهلييات ، وحيييدد اللليية األجنبييية األوىل واللليية األجنبييية الثانييية ميين بيي  الللييات       

 التالية: اإلجنليزية والفرنسية واإلسبانية؛ 

 ة من قرار املعادلة عند االقتضاص(؛نسخة للشهادة املطلوبة مصاد  عليها )مصحوبة بنسخ 

 أصال كشفي النل  ا صلة يف سن  البكالوريا )االمتحان الوطين واالمتحان اجلهوي(؛ 

 نسخة من بطاقة التعري  الوطنية مصاد  عليها؛ 

 

 مواد المباراة

 

 جترى املباراة مبلر املؤسسة، وتشمل االختبارات الكتابية التالية:

  (؛3املعامل  ساعتان،اختبار يف الثلافة اإلسالمية )مدته 

  (؛3اختبار يف الللة العربية )مدته ساعتان، املعامل 

  (؛2اختبار يف الللة الفرنسية )مدته ساعتان، املعامل 

  (؛2اختبار يف الللة اإلجنليزية أو الللة اإلسبانية )مدته ساعتان ، املعامل 

 مالحظات:

 لدى إدارة املؤسسة )مصلحة شؤون الطلبة(، أو ميكن إرساله عرب الربيديودع مل  الرتشيا  -
)بالنسييبة للمييوظف  يييتع  عليييهم إرسييا  مليي  الرتشيييا عيين طرييي    ؛يف ا جييا  ا ييددة

 السلم اإلداري مرفوقا مبوافلة اإلدارة ال  ينتمون إليها(.

يتم اإلعالن عن نتيجة االنتلاص األولي وعين مواعييد االختبيارات الكتابيية يف ملير املؤسسية،        -

 ، ويعترب اإلعالن مبثابة استدعاص.   www.edhh.orgويف موقعها على األنرتنيت : 

 يتم اإلعالن عن النتيجة النهانيية وعن موعد التسجيل بنفس الطريلة. -

 

عنوان 

 المؤسسة

 العرفان، الرباط. 6549، حي الرياض، ص.ب: 456، شارع الزيتون، رقم  دار احلديث احلسنية

 يتم اإلعالن عن نتانيج االنتلاص األولي يف ملر املؤسسة،

 www.edhh.orgويف موقعها على األنرتنيت: 
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 أهداف التكوين

العيالي والبحيث العلميي    معهد حممد الساد  لللراصات والدراسات اللرآنية هو مؤسسة وطنيية للتعلييم   

يهدف إىل تكوين قراص متميزين وعلماص متخصص  يف اللراصات ويف الدراسات اللرآنية، ملمي  مبنياهج   

البحث العلمي وأدواته، وقادرين على إجناز دراسات جيادة ورصيينة تيربز عظمية الليرآن الكيريم وأسيراره        

 اليمه يف أرقى صورة.وحليلته، وتوسيع املعرفة اإلنسانية بالتعري  به ونشر تع

 

نظام الدراسة 

 والتكوين

 

)ختص  اللراصات اللرآنية، وختص  الدراسات سلك اإلجازةينظم التكوين باملعهد يف سلك ، 

 :وسلك املاسرتاللرآنية(

 إىل تكوين الطالب تكوينا علميا متخصصا يف جما  اللراصات وعلوم اللرآن،  يهدف سلك اإلجازة

ومتكينه من اكتساب املعارف الالزمة ل ملام بأصو  اللرآن والتمكن من املتون العلمية ذات الصلة بها 

حفظا وشرحا. كما يهدف إىل تكوينه تكوينا متينا يف خمتل  اجملاالت وخاصة يف الللة العربية 

 ا والللات األجنبية مبا فيها الللات الشرقية اللدمية.وعلومه

 إىل متك  الطالب من التخص  العلمي العمي  يف علوم اللراصات والدراسات  ويهدف سلك املاسرت

اللرآنية، كما يهدف إىل متكينه من اكتساب مناهج البحث العلمي يف جماالت التكوين ومعرفة 

 أصو  املناظرة وأساليب التواصل.

 

 روط الترشيحش

 يشرتط يف املرتشا لولو  سلك اإلجازة ما يلي:

 أن يكون حاصال على شهادة البكالوريا أو ما يعادهلا؛ -

 أن يكون حافظا لكتاب اهلل تعاىل كامال؛ -

 سنة يف تاريخ إجراص املباراة.  30أال يتجاوز عمره  -

 

 كيفية الولوج

 

 على مرحلت : يتم ولو  سلك اإلجازة باملعهد عن طري  مباراة تنظم

 كامال. املرحلة األوىل: إجراص اختبار شفوي يف حفظ اللرآن الكريم -

 املرحلة الثانية: إجراص اختبارات كتابية -

 المعامل المدة الزمنية مواد االختبار

 1 ساعات 3 علوم القرآن والحديث 

 1 ساعتان الثقافة العامة 

 اللغة العربية: 
أسئلة يتضمن شكل نص وتلخيصه واإلجابة عن 

 تتعلق بالقضايا اللغوية والفكرية الواردة فيه
 1 ساعات 3

 
 

 ملف الترشيح

 

 من الوثاني  التالية: يتكون مل  الرتشيا لولو  سلك اإلجازة

ورقيم هاتفيه والشيعبة     طلب مكتوب موجه إىل مدير املعهد يب  فيه املرتشيا اهيه الكاميل وعنوانيه     -

 ال  خيتارها؛

شهادة البكالورييا أو لشيهادة معادلية هليا مصيحوبة عنيد االقتضياص بنسيخة         نسخة مصاد  عليها من  -

 من قرار املعادلة؛

 نسخة مصاد  عليها من بطاقة التعري  الوطنية؛ -

 النسخ األصلية لكشوف النل  ا صل عليها يف سنوات التعليم التأهيلي الثالث؛ -

  للمرتشا؛  فوتوكرافيت صورت -
 .عنوان الشخصي للمرتشاطابعا بريديا وال حيمالن  ظرف -

 

عنوان 

 المؤسسة

يف ا جيا  ا يددة،   تودع ملفات الرتشيا مباشيرة ليدى إدارة املعهيد أو ميكين إرسياهلا عيرب الربييد العيادي،         

، دييور   2زنلة الداهومي، رقيم  والدراسات اللرآنية،  معهد حممد الساد  لللراصاتعلى العنوان التالي: 

 اجلامع، الرباط.
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 أهداف التكوين

 

مدرسة العلوم اإلسالمية مؤسسة للتعليم العالي تابعة جلامعة اللروي ، يعهيد إليهيا مهمية التكيوين     

يف جمييا  العلييوم الشييرعية والفكيير اإلسييالمي وعلييم األديييان وتارخيهييا، وعلييوم اللليية العربييية والللييات    

 األخرى.

 

نظام الدراسة 

 والتكوين

 

 والتدريس باملدرسة وف  السلك  التالي :ينظم التكوين 

 ؛سلك العالمية العليا 

 سلك الدكتوراه. 
 يشمل سلك العاملية العليا على مسالك، ويضم كل مسلك وحداث دراسية ووحدات للمناهج والبحث.

( 3وبسيلك اليدكتوراه ثيالث )    ،( سنوات بعيد البكالورييا  5تستلر  الدراسة بسلك العاملية العليا مخس )
 سنوات بعد العاملية.

 
 

 شروط الترشيح

 

 تفتا املباراة لولو  السنة األوىل بسلك العاملية يف وجه الطلبة:

 .احلاصل  على شهادة باكالوريا التعليم الثانوي 

 حلافظ  لللرآن الكريم.وا 

 املباراة.( يف تاريخ إجراص هذه 30الذين ال يتجاوز سنهم ثالث  سنة )و 
 

 

 ملف الترشيح

 

 يتكون مل  الرتشيا من الوثاني  التالية:

 طلب مكتوب يب  فيه املرتشا اهه الشخصي والعانيلي وعنوانه؛ 

 نسخة مشهود مبطابلتها ألصل شهادة الباكالوريا؛ 

 نسخة مشهود مبطابلتها ألصل البطاقة الوطنية للتعري  اخلاصة باملرتشا؛ 

  النل  ا صل عليها برسم طور أو سلك الباكالوريا؛النسخ األصلية لكشوف 

 أربع صور فوتوكرافية للمرتشا؛ 

 ظرفان حيمالن طابعا بريديا والعنوان الشخصي للمرتشا؛ 
 

 

 مراحل المباراة

 

 

 تنظم املباراة على  ثالث مراحل:

 يتم فيها انتلاص املرتشح  عن طري  دراسة ملفاتهم.المرحلة األولى : 

  يتم فيها التحل  من حفظ اللرآن الكريم.الثانيةالمرحلة : 

 يتم فيها إجراص اختبارات كتابية للملبول  يف املرحلة الثانية.المرحلة الثالثة : 
 

 

عنوان 

 المؤسسة

 

 التالي:إىل العنوان  ترسل ملفات الرتشيا يف ا جا  ا ددة من طرف املدرسة كل سنة

 احلسن الثاني، الدار البيضاص. مدرسة العلوم اإلسالمية، أنفا، مسجد
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  عليا هلا كفاصة علمية وتلنية يف خمتل  اجملاالت املتصلة بالفالحة و الزراعة والتنمية اللرويةإعداد أطر، 
 .املساهمة يف اجلهود التنموية لسد حاجيات العا  اللروي وتطوير الصناعات الزراعية واللذانيية 

أهداف 

 التكوين
 

 

 

( سينوات بالنسيبة لبياقي التخصصيات     5ومخيس ) ( سنوات بالنسبة للطب البيطيري  6تدوم الدراسة باملعهد ست )

ف (، حيصل بعدها الطالب املتخر  على دبلوم مهنيد  دولية يف الزراعية    APESA)منها سنة حتضلية واحدةف

 .بيطريال بالطوبوكرافيا أو الطأو 

مدة 

 التكوين

 والدبلوم
 
 

 

 التخصصات التالية:بعد السنة التحضلية خيتار الطالب الناجا متابعة تكوينه يف إحدى 

 الزراعة  جتهيز اللروي ا 

 اهلندسة الطبوكرافية  الصناعة الفالحية واللذانيية 

               البسييييتنة ي وقاييييية النباتييييات ي إعييييداد

 املساحات اخلضراص

 الطب البيطري 

 

البسيتنة    -وقايية النباتيات     - إعيداد املسياحات اخلضيراص   -خيتيارون التخصصيات التاليية:   الطلبة اليذين  : ملحوظة

 طري  تارودانت( ي آكادير. 2، كلم 121) ص.ب:ركب البستنة  بآيت ملو مبسيتابعون دراستهم 

 التخصصات

 
 

 
 

 :أن يكون ( APESAلاللتحا  بالسنة التحضلية للدراسات العليا الفالحية ) يشرتط يف املرتشا 

 :حاصال على شهادة البكالوريا للسنة اجلارية يف إحدى الشعب التالية 

شروط 

 الترشيح

 
 علوم احلياة واألرض؛  علوم فيزيانيية؛  علوم رياضية ) أ (؛  

 

  نوع( بكالورياS من النظام الفرنسي ).  علوم زراعية؛  علوم رياضية ) ب(؛ 
 

  سنة على األكثر يف فاتا شتنرب من سنة الرتشيا. 23باللا من العمر 
 

 :االلتحا  بالسنة الثالثة شعبة اهلندسة الطبوكرافية

( االلتحيا  بالسينة الثالثية شيعبة اهلندسية      MPميكن لطلبة األقسام التحضلية للمدار  العلييا للمهندسي  )  

 الطبوكرافية بعد اجتياز املباراة الوطنية املشرتكة بنجاح.

 
  :األوىل من سلك املهندس االلتحا  بالسنة 

 :   أحد التخصص يفتا املعهد مباراة  لولو  السنة األوىل من سلك املهندس  يف 

- Sciences Géomatiques et Ingénierie Topographique 

- Génie Rural 
أو تلييين متخصيي  يف أحيييد     DEUG (MIP), L(MIP) يف وجييه حيياملي الييدبلومات والشييواهد التالييية:     

 متدرسهم . التخصص  ،واحلاصل  على ميزة فحسنف خال 

 :مل  الرتشيا لولو  السنة األوىل من سلك املهندس 

طلب خطي موجه للسيد مدير املعهدن يوضيا الشيعبة املختيارة ويتضيمن عنيوان املرتشيا ورقيم اهليات           -

 والربيد اإللكرتوني؛

 (؛recto-versoنسخة مصاد  عليها من شهادة البكالوريا ) -

 نسخة مصاد  عليها للنل  ا صل عليها بعد البكالوريا؛ -

 ؛(Bac+2البكالوريا )نسخة مصاد  عليها للشهادة ا صل عليها بعد  -

 نسخة مصاد  عليها من بطاقة التعري  الوطنية؛ -
 درهم يف احلساب البنكي للمعهد 250لوصل أداص مصاري  املل    (Scanner)نسخة  -
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 :( APESA)  اللتحا  بالسنة التحضلية للدراسات العليا الفالحيةا

  معامالت خاصة باملعهد؛انتلاص، بناص على نتانيج البكالوريا وحسب 

 اختبار كتابي )عبارة عن رانيز(؛ 

  يؤخذ بع  االعتبار متثيلية مجيع األكادمييات وختص  نسبة مئوية لكل أكادميية  ولكل شعبة بناص على

 العدد اإلمجالي للمرتشح .
 

كيفية 

 القبول

 

 ( APESAاللتحا  بالسنة التحضلية للدراسات العليا الفالحية ) ا

 مطبوع التسجيل األولي على املوقع اإللكرتوني للمعهد املب  أسفله  يف ا جا  ا ددة لذلك؛. ملص 1

www.iav.ac.ma  

 درهما( تدفع يف احلساب البنكي للمعهد؛150. أداص مصاري  مل  الرتشيا )2

 ار.. إرسا  صورة رقمية لوصل أداص مصاري  مل  الرتشيا  عرب موقع التسجيل مع اإلشارة لرقم مس3

(Scanner le reçu de payement avec le code massar et la photo d’identité format 35x35mm et les 

envoyer en ligne dans le formulaire de préinscription) 

مسطرة 

التسجيل 

 األولي

 

 

شارع حممد التريكي،  APESA  ،6مكتب التسجيل : معهد احلسن الثاين للزراعة والبيطرة

 ،6202ص.ب.

 www.iav.ac.ma   :املوقع اإللكتروين   ــ  ـ الرباط 10101مدينة العرفان، أكدال ـ 

 310810100002400401870145حساب املعهد لدى اخلزينة العامة للمملكة رقم: 

عنوان 

 المؤسسة
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 أهداف التكوين
 

التكوين إىل إعداد أطر عليا ) مهندسي دولة( متخصصة ومؤهلة للعمل يف خمتل  اللطاعات يهدف 

 الفالحية والزراعية.

 

 مدة  التكوين

 والدبلوم

 ( سنوات موزعة على سلك :5مخس ) يدوم التكوين باملدرسة الوطنية للفالحة مبكنا 

 السلك اإلعدادي: سنتان؛ 

 .سلك املهندس : ثالث سنوات 
السنوات اخلمس حبصو  الطالب املتخر  على دبلوم مهند  زراعي يف أحد التخصصات تتو  

 التالية:

 ؛االقتصاد اللروي   ؛اإلنتا  النباتي 

 ؛اإلرشاد الفالحي   ؛النباتات وقاية 

 ؛اإلنتا  احليواني   إنتا  األشجار املثمرة تلنياتعلوم و. 
 

 

 شروط الترشيح

 يشرتط يف املرتشا:

 على شهادة البكالوريا أو ما يعادهلا للسنة احلالية يف إحدى الشعب التالية: أن يكون حاصال 

 العلوم الرياضية)أ(؛ العلوم الرياضية)ب(؛ -

 علوم احلياة واألرض؛ العلوم الفيزيانيية ؛ العلوم الزراعية؛ -

 )من النظام الفرنسي(. Sبكالوريا نوع  -

  سنة يف نهاية دجنرب من سنة الرتشيا. 23أن ال يتعدى 

 

 كيفية القبول
 املعد  العام للبكالوريا؛ انتلاص أولي، بناص على 
 .اختبارات كتابية يف املواد التالية: الرياضيات ي العلوم الفيزيانيية ي علوم احلياة واألرض 

 

مسطرة 

 الترشيح

 :للمدرسةيتم عرب املوقع اإللكرتوني  الرتشيا ملباراة ولو  املدرسة الوطنية للفالحة مبكنا 

http://www.enameknes.ac.ma/ 

 ويتضمن: ،عرب الربيد سجيل األوليمل  الت إرسا ذلك يتم إضافة إىل 

 )؛بعد التسجيل اإللكرتوني مطبوع التسجيل األولي املتوصل به عرب الربيد اإللكرتوني للمرتشا )ة 

 . وصل أداص مصاري  املل 

يف احلساب CCP درهم ( بإحدى وكاالت بريد امللرب  60أداص مصاري  التسجيل يف املباراة ) يتم 

 لفالحة مبكنا ؛لاملفتوح باسم املدرسة الوطنية    9213 رقم

 

 

 عنوان المؤسسة

 

Ecole National d'Agriculture de Meknès, Bureau des inscriptions, BP S/40 Meknès, 

Km10,route Haj Kaddour, 50000, Meknès 

 
 

 
 

 

 
  

 

 

 

http://www.enameknes.ac.ma/
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يهدف التكوين باملدرسة الوطنية اللابوية للمهندس  إىل إعداد أطر علييا متخصصية ومؤهلية للعميل     

 يف  اللطاع اللابوي واجملاالت املرتبطة به.
 أهداف

 التكوين
 

 نظام التكوين السنة الثالثة.نظام التكوين باملدرسة داخلي ومبنحة، مع تكوين عسكري ابتداص من 

 

 
  السلك األو  )جذع مشرتك(: سنتان، ومتثل جذعا مشرتكا مع الشعب امللررة يف كل من معهد

 احلسن الثاني للزراعة والبيطرة واملدرسة الوطنية للفالحة.

  دبلوم اللابوية العامةالسلك الثاني )ختص (: سنتان، حيصل بعدهما الطالب الناجا على . 

          دبليوم مهنيد   السلك الثالث )ختصي  معمي (: سينتان، حيصيل بعيدهما الطاليب النياجا عليى 
 يف أحد التخصصات التالية: الدولة

 تهيئة اللابات  Aménagement des Forets  

 االقتصاد اللابوي  Economie Forestière 

 ة املنتجات اللابويةمالرفع من قي  Valorisation des Produits Forestiers 

    عليييييييم البيئييييييية وتيييييييدبل امليييييييوارد

 الطبيعية

 Ecologie et Gestion des Ressources 

Naturelles 
 

مدة التكوين 

 والدبلوم

 

   
باملدرسة الوطنية اللابوية للمهندس  بعد قضاص سنت   بالسنة األوىل من السلك الثانييتم االلتحا   

مييين التكيييوين مبعهيييد احلسييين الثييياني للزراعييية والبيطيييرة يف ختصييي  الزراعييية أو باملدرسييية الوطنيييية     

 للفالحة،  وبعد اجتياز مباراة تشمل ما يلي:

 انتلاص؛ -

 اختبارات لللدرات البدنية؛ -

 روانيز فسيكو تلنيةف. -
 مباشرة بالنسبة للحاصل  على دبلوم اللابوية العامة. بالسنة األوىل من السلك الثالثااللتحا  ويتم        

 

شروط 

 االلتحاق

 

 .سال ،تابريكت -511: ب.املدرسة الوطنية اللابوية للمهندس  ،ص

 0537861149الفاكس: ـ    0537861149/ 3704اهلات : 

 eauxetforets@iam.net.maيي  الربيد اإللكرتوني:      www.enfi.ac.maاملوقع اإللكرتوني:  

عنوان 

 المؤسسة
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 أهداف التكوين

أيييت ملييو  تكوينييا بسييلك التلنييي  املتخصصيي  يف جمييالي      –يلييدم مركييب البسييتنة بأكييادير   

 تسوي  املنتجات الفالحية والبستنة وإعداد املساحات اخلضراص.

 

 مدة التكوين

 والدبلوم

 يدوم التكوين سنت  حيصل بعدها الطالب املتخر  على دبلوم تلين متخص  يف:

 تسوي  املنتجات الفالحية ؛ 

 . البستنة وإعداد املساحات اخلضراص 

 

 شروط الترشيح

 
 أن يكون:)ة( يشرتط يف املرتشا 

 

 ؛جنسية ملربية 
     واألرض، أو عليوم فيزيانييية، أو   حاصال على شهادة البكالوريا علوم زراعيية ،أو عليوم احليياة

 علوم رياضية فأف للسنة احلالية أو املاضية؛

  سنة يف فاتا شتنرب من سنة الرتشيا. 30السن أقل من 
 

 

 كيفية القبول

   نتانيج االمتحان الوطين املوحد ؛يتم اللبو  بناص على انتلاص مرتكز على 
       عييرب بريييدهم اإللكرتونييي الجتييياز    يييتم اسييتدعاص املرتشييح  امللبييول  يف االنتليياص األولييي

 االختبارات الكتابية.

 

 الترشيح ملف

 يتكون مل  الرتشيا من الوثاني  التالية:

 طلب خطي للمشاركة يف املباراة حيمل الربيد اإللكرتوني ورقم هات   املرتشا؛ 
 شهادة مدرسية حتمل الرقم الوطين للطالب؛ 
 نسخة من شهادة البكالوريا؛ 
   البكالوريا؛بيان نل 

  أشهر؛ 3نسخة من علد االزدياد ال تتجاوز مدتها 
 ظرفان بريديان متنربان حيمالن إسم وعنوان املرتشا)ة(؛ 
 نسخة من بطاقة التعري  الوطنية؛ 

  ( ب بعث صور إلكرتونية scannéesجلميع الوثاني  على الربيد اإللكرتوني) : 

iavcha.2016@gmail.com 

 

 عنوان المؤسسة

 احلسن الثاني للزراعة والبيطرةمعهد 

 80150، ايت ملو  121مركب البستنة بأكادير أيت ملو ، ص.ب: 

 0528242026/  0528240155/  0528241006اهلات : 

 0528242243الفاكس: 
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 يهدف التكوين إىل إعداد أطر عليا تستجيب حلاجيات العال  وحماربة األمراض والوقاية منها. أهداف التكوين

 

 نيمدة التكو

 والدبلوم

( سنوات يف ما خي  التكوين الطيب، حيصل  7الدراسة بكليات الطب و الصيدلة سبع ) تدوم 

 الطالب املتخر  على الدكتوراه يف الطب. بعدها

 

  شروط الترشيح

 

 يشرتط يف املرتشا أن يكون:

يف مسييجال بالسيينة النهانيييية ميين سييلك البكالوريييا لسيينة الرتشيييا أو حاصييال علييى شييهادة البكالوريييا       

عليوم احليياة واألرض أو مسيلك العليوم الفيزيانييية أو       مسيلك  أو فبف العليوم الرياضيية فأف أو   مسيلكي 

 ؛مسلك العلوم الزراعية أو ما يعادهلا

 

 كيفية القبول

   نييييل شيييهادة البكالورييييا اتانتلييياص أوليييي، بنييياص عليييى املعيييد  العيييام ا صيييل علييييه يف امتحانييي (

 ؛لالمتحان اجلهوي(%25لالمتحان الوطين و75%
 اختبارات كتابية يف املواد التالية: 

 مواد االختبار
علوم احلياة 

 واألرض
 الكيمياص الفيزياص الرياضيات

 دقيقة 30 دقيقة 30 دقيقة 30 دقيقة 30 املدة الزمنية
 1معامل  1معامل  1معامل  1معامل  املعامل

 

 الترشيح ملف

  الرتشيا )البوابة اإللكرتونية للكلية املعنية  عرب يف املباراة يتم  تسجيل الرتشيابعد فتا باب

يتع  على املرتشا االتصا  يف التسجيل ، ويف حالة وجود صعوبة  خيضع للتوزيع اجللرايف(

 ؛مبصلحة الشؤون الطالبية بالكلية املعنية
 نسخ اإلشعار اإللكرتوني املتوصل به بعد التسجيل على البوابة اإللكرتونية للكلية؛ 

 (الرتشيا يرجى زيارة املوقع اإللكرتوني للكلية املعنية مسطرةللمزيد من املعلومات حو  )
 

 تكوينات أخرى

)بكلية الطب والصيدلة 

 بالرباط(:

مسالك اإلجازة 
 المهنية

 Qualité et Gestion des Risques en Santé 
 Puériculture 
 Sciences en Biotechnologie médicale 

 مسالك الماستر

Biotechnologie : 

 Parcours1 : Biomédicale 

 Parcours2 :Bioinformatique 

ك الماستر لمسا
 المتخصص

 Assurance Qualité du Médicament 
 Agro Ressources Fonctionnelles : Valorisation en 

Phytoproduits de Santé, de Nutrition et ’Environnement 
  

 

 
 

 
 

 املوقع اإللكرتوني العنوان              
 www.medramo.ac.ma الرباط -املعاهد 6203كلية الطب والصيدلة املركب اجلامعي، ص.ب:  الرباط

 www.fmpc.ac.ma 9154ص ب: مر  السلطان،شارع طار  بن زياد، 19 صالدار البيضا

 www.fmpm.ucam.ac.ma ي مراكش 7010سيدي عباد، ص ب:  مراكش

 www.fmp-usmba.ac.ma فا  1893طري  سيدي حرازم، ص ب:  2كلم  فا 

 http://fmpo.ump.ma ،حي اللد  ي وجدة724ص.ب: وجدة

 www.uae.ac.ma كلية الطب والصيدلة بطنجة طنجة
 www.uiz.ac.ma كلية الطب والصيدلة بأكادير أكادير

  

 

 
 

http://www.medramo.ac.ma/
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أهداف 

 التكوين

تلنية عالية متكنها من مزاولة تهدف الدراسات الصيدلية إىل تكوين أطر عليا مؤهلة ومتوفرة على خربات 

عملها يف خمتل  ميادين الصيدلة، سواص يف املختربات أو املستشفيات أو املؤسسات الصيناعية الصييدلية أو يف   

 جما  البحث العلمي.

 

شروط 

 الترشيح

 يفتا الرتشيا لولو  شعبة الصيدلة يف وجه فئت  من الطلبة:

 :لولو  السنة األوىل الفئة األولى

يف شعبة العلوم الرياضية أو العلوم  اجلاريةلسنة لالتالميذ املسجل  بالسنة الثانية من سلك البكالوريا  -

 التجريبية أو ما يعادهلا؛

أو التالميذ احلاصل  على شهادة البكالوريا: علوم رياضية فأف أو فبف أو علوم احلياة واألرض أو العلوم  -

 ا يعادهلا.الفيزيانيية أو العلوم الزراعية أو م

 الطلبة احلاصلون على:: (يف إطار اجلسور) لولو  السنة الثالثة )20%يف حدود ( الفئة الثانية

 (.STU(أو علوم األرض والكون )SVيف علوم احلياة )(DEUG)دبلوم الدراسات اجلامعية العامة  -

احلياة واألرض ( ختص  علوم DEUG és sciencesدبلوم الدراسات اجلامعية العامة يف العلوم ) -

(SVTوختص  كيمياص )- ( بيولوجياCB.) 

( ختص  بيولوجيا ي كيمياص ي جيولوجيا DEUSTدبلوم الدراسات اجلامعية يف العلوم والتلنيات ) -

(BCG.) 

 

مدة 

 التكوين

 والدبلوم

 ( سنوات تتو  بنيل دبلوم دكتور يف الصيدلة.6: تستلر  مدة الدراسة ست )الفئة األولى

 ( سنوات تتو  بنيل دبلوم دكتور يف الصيدلة.4: تستلر  مدة الدراسة أربع )الثانيةالفئة 

 

كيفية 

 القبول

 

 :الفئة األولى

 :انتلاص متهيدي يرتكز على 

 :املعد  العام للنل  ا صل عليها يف االمتحان اجلهوي للسنة األوىل لسلك الباكالوريا من  % 25 -

 .املعد  العام للنل  ا صل عليها يف االمتحان الوطين للسنة الثانية لسلك الباكالوريا من  % 75 -
ويتم اإلعالن عن النيحة املرتشح  امللبيول  الجتيياز االختبيار الكتيابي عين طريي  النشير اليداخلي بكليية          

 الطب والصيدلة بالرباط وموقعها على األنرتنيت.

 ،ية وبإحدى الللت  العربية أو الفرنسية حسب اختيار املرتشا:املواد التال ويشمل اختبار كتابي 
 

 

 الللات والتواصل كيمياص ا الفيزياص الرياضيات علوم احلياة واألرض مواد االختبار

 دقيقة 30 دقيقة 30 دقيقة 30 دقيقة 30 دقيقة 30 املدة الزمنية

 1معامل  2معامل  1معامل  1معامل  2معامل  املعامل
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كيفية 

 القبول

 :الفئة الثانية
       انتلاص أولي، بناص على دراسة ملفات الرتشيا ) يؤخذ بع  االعتبار ميدة الدراسية و املييزات والينل  ا صيل

عليهيييا خيييال  السييينت  اجليييامعيت  األوىل والثانيييية يف ميييواد الفيزيييياص والكيميييياص والرياضييييات والكيميييياص     

 اإلحيانيية والبيولوجيا(؛

 كتابية تهم املواد التالية: اختبارات 

 ( ؛3دقيلة معامل  60البيولوجيا) 

 ( ؛1دقيلة معامل  60الفيزياص) 

 ( 3دقيلة معامل  60الكيمياص والكيمياص اإلحيانيية.) 
 ملحوظة:

ييي يتم اختيار مواضيع هذه االختبارات من ملرر السنت  األوىل والثانية من دبليوم الدراسيات اجلامعيية العامية      

(DEUG )( يف علوم احلياةSV( أو علوم األرض والكون )STU.) 

إجراءات 

 الترشيح

 

 بالنسبة للفئة األولى:

بعييد فييتا بيياب الرتشيييا، يييتع  علييى املرتشييح  الييراكب  يف اجتييياز مبيياراة الولييو  لشييعبة الصيييدلة  تسييجيل        

  مراعاة التوزيع اجللرايف:ترشيحهم على البوابة اإللكرتونية للمباراة  اخلاصة بالكلية املعنية، مع 

  البوابة اإللكترونية الخاصة بالمباراة الكلية 

  www.fmp.um5.ac.ma كلية الطب والصيدلة الرباط 

  www.fmpc.ac.ma كلية الطب والصيدلة الدارالبيضاء 

  مالحظة: من املرتلب أن يتم فتا شعبة الصيدلة بكلية الطب بفا  املوسم امللبل 
 

 ويتم التسجيل األولي عرب املراحل التالية:

( التسييجيل عيلييييى اليبيييوابة اإللكتييييييييرونية للمبيياراة اخلاصيية بالكلييية املعنييية، ويف حاليية وجييود صييعوبة يف     1

 التسجيل اإللكرتوني يتع  على املرتشا االتصا  مبصلحة الشؤون الطالبية بالكلية .

ه بطريليية أوتوماتيكييية بعييد التسييجيل علييى البوابيية اإللكرتونييية     ( نسييخ اإلشييعار اإللكرتونييي املتوصييل بيي   2

 اخلاصة باملباراة.

بالنسييبة للمرتشييح  احلاصييل  علييى البكالوريييا األجنبييية، فيييتع  عليييهم إيييداع مليي  الرتشيييا مبصييلحة  

 الشؤون الطالبية بالكلية املعنية يف ا جا  ا ددة لذلك

 :الثانيةبالنسبة للفئة 

 ألولي يف املباراة عرب املراحل التالية:يتم التسجيل ا

( التسييجيل عيلييييى اليبيييوابة اإللكتييييييييرونية للمبيياراة اخلاصيية بالكلييية املعنييية، ويف حاليية وجييود صييعوبة يف     1

 التسجيل اإللكرتوني يتع  على املرتشا االتصا  مبصلحة الشؤون الطالبية بالكلية .

توصيييل بيييه بطريلييية أوتوماتيكيييية بعيييد التسيييجيل عليييى البوابييية     ( املصيييادقة عليييى اإلشيييعار اإللكرتونيييي امل 2

 اإللكرتونية من طرف رنييس املؤسسة األصلية؛

 ( إرسا  أو إيداع مل  الرتشيا مبصلحة الشؤون الطالبية بالكلية املعنية يف ا جا  ا ددة لذلك،3
 اخلاصة باملباراة.وسيتم اإلعالن عن الوثاني  املكونة ملل  الرتشيا بالبوابة اإللكرتونية 

 

عنوان 

 المؤسسة

 لرباطا
 لرباطا -المعاهد 6203كلية الطب والصيدلة المركب الجامعي، ص.ب: 

www.medramo.ac.ma 

الدار 

 صالبيضا

  9154ص ب: مر  السلطان،شارع طار  بن زياد، كلية الطب والصيدلة  19
 صالدار البيضا

www.fmpc.ac.ma 
 

  

http://www.medramo.ac.ma/
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يهيدف التكييوين إىل إعييداد أطيير عليييا متييوفرة علييى رمييية متكامليية ألمييراض األسيينان و الفييم ميين   

جوانبها التشخيصية والعالجية، وكذا إعداد أطر تلنية متخصصة وتلنيية مسياعدة يف جميا     

 طب األسنان.

 التكوينأهداف 

 

 

 

 ؛( سنوات، حيصل بعدها الطالب املتخر  على الدكتوراه يف طب األسنان 6)  ستتدوم الدراسة 

: ال يسييما للطالييب بييالتكرار إال مييرة واحييدة يف السييلك األو  )السيينتان اجلامعيتييان األوىل        ملحوظيية

 .والثانية(

 مدة التكوين

 موالدبلو

 

 

 يشرتط يف املرتشا أن يكون:

        العليوم الرياضيية أو شييعبة   يف شيعبة  مسيجال بالسينة النهانييية ميين سيلك البكالورييا لسينة الرتشيييا

 ؛العلوم التجريبية أو ما يعادهلا

  العلوم الرياضية أو شعبة العلوم التجريبية أو ما يعادهلا.يف شعبة أو حاصال على شهادة البكالوريا 

 شروط الترشيح

 

   نيل شهادة البكالوريا اتالعام ا صل عليه يف امتحانانتلاص أولي، بناص على املعد 

 ؛لالمتحان اجلهوي(%25لالمتحان الوطين و75%) 

 :اختبارات كتابية ) للملبول  يف االنتلاص األولي ( يف املواد التالية 
 كيفية القبول

 مواد االختبار الفيزياص الرياضيات علوم احلياة واألرض الكيمياص

 املدة الزمنية دقيلة 30 دقيلة 30 دقيلة 30 دقيلة 30

 املعامل 1معامل  1معامل  1معامل  1معامل 

 

  التسجيل على البوابة اإللكرتونية للكلية املعنية )الرتشييا خيضيع   بعد فتا باب الرتشيا  يتم

للتوزيع اجللرايف( ، ويف حالة وجود صيعوبة ييتع  عليى املرتشيا االتصيا  مبصيلحة الشيؤون        

 بالكلية املعنية؛الطالبية 
      نسيييخ اإلشيييعار اإللكرتونيييي املتوصيييل بيييه بطريلييية أوتوماتيكيييية بعيييد التسيييجيل عليييى البوابييية

 اإللكرتونية للكلية؛
 وسيتم اإلعالن عن الوثاني  املكونة ملل  الرتشيا بالبوابة اإللكرتونية للكلية املعنية.

 (الرتشيا يرجى زيارة املوقع اإللكرتوني للكلية املعنية مسطرةللمزيد من املعلومات حو  ) 

 مسطرة الترشيح

 

 

 (DUT)تحضير الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا  ◄

 : د طبيب األسنان مساع التخص(Assistant Dentaire)؛ 

  :(؛2سنتان ) مدة التكوين 

  : بكالوريا علمية؛ شروط الرتشيا 

  العام المتحان البكالوريا؛ص بناص على املعد  انتلا اللبو :كيفية 

    :مل  الرتشيا 

 نسخة طب  األصل من شهادة البكالوريا  -
 شهادة مدرسية حتمل الرقم الوطين للطالب  -

 وعنوان املرتشا اسمظرفان متنربان حيمالن  2  -
  نسخة من بطاقة التعري  الوطنية  -

 بطاقة التسجيل األولي عرب األنرتنيت.  -

 تكوينات أخرى
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 (LP)تحضير اإلجازة المهنية  ◄

   : التخصProthésiste Dentaire 

  :(؛3ثالث سنوات ) مدة التكوين 

  : بكالوريا علمية أو ما يعادهلا؛ شروط الرتشيا 

 : انتلاص؛ كيفية اللبو 

    :مل  الرتشيا 

 طلب خطي  -
 نسخة طب  األصل من شهادة البكالوريا  -
 نسخة من كش  نل  البكالوريا  -

 ؛A4ظرف حجم   -
 نسخة من بطاقة التعري  الوطنية  -

 بطاقة التسجيل األولي عرب األنرتنيت. -

 سلك الماستر: ◄

Master en Biologie et Matériaux en Milieu Buccal 
 

 تكوينات أخرى

 

 كلية طب األسنان ــ  الرباط

 شارع عالل الفاسي، زنقة حممد جزويل،

 6212املركب اجلامعي أكدال العايل ص.ب: 

 الرباط. -املعاهد

 49 18 77 0537اهلاتف: 

 43 02 77 0537: الفاكس

 www.fmdrabat.ac.maاملوقع اإللكتروين:

 

 الرباط

 عنوان

 المؤسسة
 كلية طب األسنان ــ  الدار البيضاء

 ،9157زنقة أبو العالء زهار، ص.ب:

.مرس السلطان، الدارالبيضاء

 اهلات : 

 الفاكس: 

 www.fmd-uh2c.ac.ma:املوقع اإللكرتوني

الدار 

 البيضاء
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 الصحة.تلنيات املعاهد إىل تكوين أطر متخصصة يف جما  التمريض و هذه تهدف  أهداف التكوين
 

 .يف التمريض ( سنوات، حيصل بعدها الطالب املتخر  على دبلوم اإلجازة3يدوم التكوين ثالث) مدة التكوين
 

 شروط الترشيح
 يشارك يف املباراة احلاصلون على شهادة البكالوريا للسنة اجلارية أو املاضية أو ما يعادهلا.

 تتم املشاركة يف هذه املباراة لولو  التخصصات املفتوحة حسب نوع البكالوريا ا صل عليها
 

 كيفية القبول

 :يتم اللبو  عن طري  مباراة تشمل

  ملعد   %25ومعد  يتم حسابه باعتماد على أسا  و ،عليها ىعدد امللاعد املتبارحسب انتلاًص أوليًا

ن الييوطين ، ويييتم إعييالن أهيياص املرتشييح  الييذين      االمتحيياملعييد   %75االمتحييان اجلهييوي  و  

، www.sante.gov.ma انتلييامهم الجتييياز االختبييارات الكتابييية علييى املوقييع اإللكرتونييي للييوزارة: 

    http://ispits.sante.gov.ma  :وكذا املوقع
  : اختبارا كتابيا يف مادت 

 ( 2)املدة: ساعة ونص ، املعامل: املوالي: مبينة يف اجلدو  املادة األوىل

 (1: اختبار يف الللة الفرنسية ) املدة: ساعة ، املعامل:املادة الثانية

   05/20درجة تلل عن  ، وتعترب موجبة للرسوب كل20و  0يتم تلييم االختبار الكتابي ب. 
 .اختبار األهلية: عبارة عن ملابلة مع جلنة خمتصة 

 

 كيفية الترشيح

 :يتع  على كل مرتشا الجتياز املباراةبعد فتا باب التسجيل يف املباراة 

 صمل  ( استمارة الرتشياFormulaire على املوقع اإللكرتوني ): ipists.sante.gov.ma   
  الرتشيا واالحتفاظ بها ألجل اإلدالص بها يوم املباراة؛طباعة نسخة من استمارة 

 يتم  مراعاة التوزيع اجللرايف يف اختيار املعهد. -

 ترشيحا الكيا. الشعبة، أو الرتشيا بأكثر من شعبة أو مركز يعترب عدم حتديد املسلك أو -

   
 مادة االختبار الكتابي األوىل شعبة البكالوريا الشعبة املسلك

العالجات 

 التمريضية

 صاتاصتخممرض متعدد اال

 علوم احلياة واألرض علوم جتريبية ي علوم رياضية

 ممرض يف التخدير واإلنعاش

 ممرض يف الصحة النفسية

ممرض يف العالجات االستعجالية 

 والعناية املركزة

الصحة صحة األسرة وممرض يف 

 اجلماعاتية

 واألطفا  ممرض يف عالجات املواليد

املساعدة يف اجملا  

 الطيب واالجتماعي

 مساعد اجتماعي
والعلوم  ا داب –علوم جتريبية 

 اإلنسانية

 فلسفة وعلم االجتماع

 تلنيات الصحة

 املخترب

 الكيمياص علوم جتريبية ي علوم رياضية

 حمضر يف الصيدلة

 احلمية والتلذية

 احلياة واألرضعلوم  علوم جتريبية ي علوم رياضية

 الصحة والبيئة

 الفيزياص علوم جتريبية ي علوم رياضية األشعة

الرتويض وإعادة 

 التأهيل

 ملوم البصر

 الفيزياص علوم جتريبية ي علوم رياضية

 واضع أجهزة استبدا  األعضاص

 مصحا النط 

–علوم رياضية  -علوم جتريبية 
 والعلوم اإلنسانية ا داب

 نفساني حركي واألرض علوم احلياة

 الرتويض بالعمل
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 ممرض يف التخدير واإلنعاش: العالجات التمريضية   ــ   شعبة: مسلك

 املعهد مكان إقامة املرتشح )اإلقليم / الوالية(

بن سليمان ، سييدي الربنوصيي، احليي احلسيين      ، اجلديدة،، خريبكة ،سدي بنورسطات وبرشيد 

درب السييلطان الفييداص، عيي  السييبع احلييي ا مييدي، الييدار البيضيياص أنفييا، عيي  الشيي ، بيين مسيييك،      

 موالي رشيد سيدي عثمان، مديونة النواصر ، ا مدية

املعهييييييد العييييييالي للمهيييييين التمريضييييييية وتلنيييييييات  

 الصحة،الدارالبيضاص

 سال، متارة، الصخلات واخلميسات، اللنيطرة ،سيدي قاسم، سيدي سليمان،  الرباط،

املعهييييييد العييييييالي للمهيييييين التمريضييييييية وتلنيييييييات  

 الصحة،الرباط

أزييال  ،بيين ميال ، الفلييه بين      الصيويرة،  مراكش، قلعة السراكنة، شيشاوة، احلوز والرحامنة، 

 صاحل، آسفي، سدي بنور، اليوسفية.

التمريضييييييية وتلنيييييييات املعهييييييد العييييييالي للمهيييييين  

 الصحة،مراكش.

ورزازات أكييادير إداوتنييان، إنزكييان، اشييتوكةآيت بهييا، آيييت ملييو ، تارودانييت، ، طاطييا ، تزنيييت،      

 كلميم،،سدي إفين ،،زكورة، تنلل 

املعهييييييد العييييييالي للمهيييييين التمريضييييييية وتلنيييييييات  

 الصحة،آكادير

 أسا الزاك، طان طان ، بوجدور، السمارة، العيون، وادي الذهب، أوسرد، طرفاية ولكويرة ي  

ملحلة املعهد العالي للمهين التمريضيية وتلنييات    

 العيون–الصحة، آكادير

،  .الراشييدية فا ، بوملان، صفرو وميوالي يعليوب، مكنيا ، إفيران، خنيفيرة، احلاجيب ومييدلت،        

 تازة وتاونات.

لي للمهيييييين التمريضييييييية وتلنيييييييات  املعهييييييد العييييييا

 الصحة،فا 

 الناضور، الدريوش، احلسيمة، كرسي وجدة أنكاد، بركان، فكيك، جرادة، تاوريرت، 

املعهييييييد العييييييالي للمهيييييين التمريضييييييية وتلنيييييييات  

 الصحة،وجدة

 طنجة، أصيلة، الفح  أجنرا، شفشاون، العرانيش، تطوان، مضي  الفنيد ، وزان

 التمريضية وتلنيات الصيحة، املعهد العالي للمهن 

 ملحلة طنجة -تطوان

 
 

 يف الصحة النفسية ممرض: العالجات التمريضية   ــ   شعبة: مسلك

 املعهد مكان إقامة املرتشح )اإلقليم / الوالية(

أزييال  ،بيين ميال ، الفلييه بين      الصيويرة،  مراكش، قلعة السيراكنة، شيشياوة، احليوز والرحامنية،     

أكييادير إداوتنييان، إنزكييان، اشييتوكةآيت بهييا، آيييت ملييو ، تارودانييت، ،  صيياحل ، آسييفي ، اليوسييفية، 

طاطا ، تزنيت، كلميم، أسا الزاك، طان طان سدي إفين، بوجدور، السمارة، العيون، وادي الذهب، 

 أوسرد، طرفاية ولكويرة ي ورزازات ،زكورة، تنلل

العييييالي للمهيييين التمريضييييية وتلنيييييات    املعهييييد 

 مراكش. الصحة،

سييطات الربيياط، سييال، متييارة، الصييخلات واخلميسييات، اللنيطييرة ،سيييدي قاسييم، سيييدي سليمان.   

وبرشيييد ،سييدي بنييور، خريبكيية ، اجلديييدة،بن سييليمان ، سيييدي الربنوصييي، احلييي احلسييين درب        

أنفييا، عيي  الشيي ، بيين مسيييك، مييوالي السييلطان الفييداص، عيي  السييبع احلييي ا مييدي، الييدار البيضيياص  

 رشيد سيدي عثمان، مديونة النواصر ، ا مدية

املعهييييد العييييالي للمهيييين التمريضييييية وتلنيييييات    

 الرباط الصحة،

تيازة،  الراشييدية،  فا ، بوملان، صفرو وموالي يعلوب، مكنا ، إفران، خنيفرة، احلاجب، ميدلت، 

 الناضور، الدريوش، ، كرسي ،ريرت، وجدة أنكاد، بركان، فكيك، جرادة، تاو تاونات.

املعهييييد العييييالي للمهيييين التمريضييييية وتلنيييييات    

 الصحة،فا 

 طنجة، أصيلة، الفح  أجنرا، شفشاون، العرانيش، تطوان، مضي  الفنيد ، وزان، احلسيمة.

املعهييييد العييييالي للمهيييين التمريضييييية وتلنيييييات    

 الصحة،تطوان.

 
 

  

 مراكز المباراة حسب المناطق
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 ممرض متعدد االختصاصات: العالجات التمريضية  ــ  شعبة: مسلك

 املعهد مكان إقامة املرتشح )اإلقليم / الوالية(

، أكادير إداوتنان، إنزكان، اشتوكةآيت بها، آيت ملو 

 طاطا

 املعهد العالي للمهن التمريضية وتلنيات الصحة، آكادير

 تزنيت –ملحلة املعهد العالي للمهن التمريضية وتلنيات الصحة، آكادير ، تارودانتتزنيت 

 العيون–ملحلة املعهد العالي للمهن التمريضية وتلنيات الصحة، آكادير ، السمارةبوجدور ، العيون ، طرفاية 

 ورزازات–ملحلة املعهد العالي للمهن التمريضية وتلنيات الصحة، آكادير ورزازات ،زكورة، تنلل

 كلميم –للمهن التمريضية وتلنيات الصحة، آكاديرملحلة املعهد العالي  طان، سدي إفين، طانكلميم، أسا الزاك

 الداخلة –ملحلة املعهد العالي للمهن التمريضية وتلنيات الصحة، آكادير وادي الذهب، أوسرد ولكويرة

 املعهد العالي للمهن التمريضية وتلنيات الصحة، مراكش. مراكش، الللعة، شيشاوة، احلوز والرحامنة.

 الصويرة.–العالي للمهن التمريضية وتلنيات الصحة، مراكش ملحلة املعهد  الصويرة

 آسفي.–ملحلة املعهد العالي للمهن التمريضية وتلنيات الصحة، مراكش  آسفي، اليوسفية.

 سطات.–ملحلة املعهد العالي للمهن التمريضية وتلنيات الصحة، الدار البيضاص  سطات وبرشيد

 بين مال .–ملحلة املعهد العالي للمهن التمريضية وتلنيات الصحة، مراكش  خنيفرة، خريبكة، أزيال  ،بين مال ، الفليه بن صاحل

، سيدي الربنوصي، اجلديدة،،بن سليمان  ،سدي بنور،

احلي احلسين درب السلطان الفداص، ع  السبع احلي 

ا مدي، الدار البيضاص أنفا، ع  الش ، بن مسيك، 

 النواصر ، ا مديةموالي رشيد سيدي عثمان، مديونة 

 املعهد العالي للمهن التمريضية وتلنيات الصحة،الدارالبيضاص.

 

 

 

 املعهد العالي للمهن التمريضية وتلنيات الصحة، الرباط. الرباط، سال، متارة، الصخلات واخلميسات.

 اللنيطرة.–الصحة، الرباط ملحلة املعهد العالي للمهن التمريضية وتلنيات  اللنيطرة ،سيدي قاسم، سيدي سليمان

 طنجة–ملحلة املعهد العالي للمهن التمريضية وتلنيات الصحة، تطوان  ، العرانيشأجنرا طنجة، أصيلة، الفح 

 املعهد العالي للمهن التمريضية وتلنيات الصحة، تطوان. شفشاون، تطوان، مضي ، الفنيد ، وزان

 احلسيمة.–وتلنيات الصحة، وجدة ملحلة املعهد العالي للمهن التمريضية  احلسيمة

 تازة.–ملحلة املعهد العالي للمهن التمريضية وتلنيات الصحة، وجدة  تازة

 الناضور.–ملحلة املعهد العالي للمهن التمريضية وتلنيات الصحة، وجدة  ،الناضور، الدريوش

، كرسي  وجدة أنكاد، بركان، فكيك، جرادة 

 تاوريرتو

 التمريضية وتلنيات الصحة،وجدةاملعهد العالي للمهن 

 املعهد العالي للمهن التمريضية وتلنيات الصحة، فا . .، تاوناتصفرو وموالي يعلوب فا ، بوملان،

 مكنا .–ملحلة املعهد العالي للمهن التمريضية وتلنيات الصحة، فا   مكنا ، إفران، واحلاجب.

 الراشيدية.–التمريضية وتلنيات الصحة، فا  ملحلة املعهد العالي للمهن  وميدلت الراشيدية
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 : العالجات التمريضية   ــ   شعبة: ممرض يف العالجات االستعجالية والعناية املركزةمسلك

 املعهد مكان إقامة املرتشح )اإلقليم / الوالية(
ورزازات ،زكيورة،  أكادير إداوتنان، إنزكان، اشتوكةآيت بها، آيت ملو ، تارودانت، ، تزنيت ،ي 

 تنلل، طاطا، كلميم، سدي إفين

املعهد العالي للمهين التمريضيية وتلنييات    

 الصحة، آكادير

أزيال  ،بيين ميال ،   الصويرة، ، الللعة، شيشاوة، احلوز والرحامنة، ، آسفي مراكش، اليوسفية 

 الفليه بن صاحل،

املعهد العالي للمهين التمريضيية وتلنييات    

 الصحة،مراكش.

 ، بوجدور، السمارة، العيون، وادي الذهب، أوسرد ،طرفاية ولكويرة ،الزاك، طان طانأسا 

املعهد العالي للمهين التمريضيية وتلنييات    

 العيون–الصحة، آكادير

سطات وبرشيد ،سدي بنور، خريبكة ، اجلديدة، بن سليمان ، سيدي الربنوصي، احلي احلسين 

ميدي، الييدار البيضياص أنفييا، عيي  الشي ، بيين مسيييك،    درب السيلطان الفييداص، عي  السييبع احلييي ا   

 موالي رشيد سيدي عثمان، مديونة النواصر ، ا مدية

املعهد العالي للمهين التمريضيية وتلنييات    

 الصحة،الدارالبيضاص

 تازة، تاوناتفا ، بوملان، صفرو وموالي يعلوب، 

املعهد العالي للمهين التمريضيية وتلنييات    

 الصحة،فا 

 الناضور، الدريوش، كرسي ، احلسيمة وجدة أنكاد، بركان، فكيك، جرادة، تاوريرت، 

املعهد العالي للمهين التمريضيية وتلنييات    

 الصحة، وجدة.

 الرباط، سال، متارة، الصخلات واخلميسات، اللنيطرة ،سيدي قاسم، سيدي سليمان، 

املعهد العالي للمهين التمريضيية وتلنييات    

 الصحة،الرباط

 طنجة، أصيلة، الفح  أجنرا، شفشاون، العرانيش، تطوان، مضي  الفنيد ، وزان،

املعهد العالي للمهين التمريضيية وتلنييات    

 طنجة–الصحة، تطوان 

 ،الراشيديةمكنا ، إفران، خنيفرة، احلاجب، ميدلت، 

املعهد العالي للمهين التمريضيية وتلنييات    

 مكنا .–الصحة، فا  

 الصحة اجلماعاتيةصحة األسرة و: العالجات التمريضية   ــ   شعبة: ممرض يف مسلك

 مكان إقامة املرتشح )اإلقليم / الوالية(

العالي للمهن التمريضية  املعهد
 وتقنيات الصحة

أكادير إداوتنان، إنزكيان، اشيتوكةآيت بهيا، آييت مليو ، تارودانيت، ، طاطيا ، تزنييت، كلمييم،          

أسييا الييزاك، طييان طييان سييدي إفييين، بوجييدور، السييمارة، العيييون، وادي الييذهب، أوسييرد، طرفاييية    

 ولكويرة ي  
 آكادير.

 الراشيدية ،ميدلت،  زكورة، تنللالراشيديةورزازات ،

 مراكش. مراكش ، الللعة، شيشاوة، احلوز والرحامنة،  

 آسفي ملحلة ، اليوسفية ، آسفيالصويرة

 بين مال  أزيال  ،بين مال ، الفليه بن صاحل، خنيفرة

سطات وبرشيد ،سدي بنور، خريبكة ، اجلديدة، بن سليمان ، سيدي الربنوصي، احلي احلسين 

درب السيلطان الفييداص، عي  السييبع احلييي ا ميدي، الييدار البيضياص أنفييا، عيي  الشي ، بيين مسيييك،      

 موالي رشيد سيدي عثمان، مديونة النواصر ، ا مدية 

 الدارالبيضاص

 ملحلة اللنيطرة. واخلميسات، اللنيطرة ،سيدي قاسم، سيدي سليمان،الرباط، سال، متارة، الصخلات 

 تطوان. طنجة، أصيلة، الفح  أجنرا، شفشاون، العرانيش، تطوان، مضي  الفنيد ، وزان، احلسيمة

 مكنا .ملحلة  فا ، بوملان، صفرو وموالي يعلوب، تازة، تاونات، إفران، ، احلاجب،  

 . الناضورملحلة  الناضور، الدريوش، وجدة أنكاد، بركان، فكيك، جرادة، تاوريرت، 

 ملحلة تازة. تازة،كرسي  
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 / الرتويض بالعملمصحح النطق / نفساني حركي/  مقوم البصر :شعب مسلك الرتويض وإعادة التأهيل
 مكان إقامة املرتشح )اإلقليم / الوالية( املعهد

 مجيع أقاليم وعماالت اململكة الصحة، الرباط.املعهد العالي للمهن التمريضية وتلنيات 

 

 واضع أجهزة استبدال األعضاءمسلك الرتويض وإعادة التأهيل شعبة: 
 املعهد املعهد

 مجيع أقاليم وعماالت اململكة مراكش. املعهد العالي للمهن التمريضية وتلنيات الصحة،

 

 

 

 

 

 

 

 

 واألطفال : العالجات التمريضية   ــ   شعبة: ممرض يف عالجات املواليدمسلك

 املعهد مكان إقامة املرتشح )اإلقليم / الوالية(

سطات وبرشيد ،سدي بنور، خريبكة ، اجلديدة،بن سليمان ، سيدي الربنوصي، احليي احلسيين   

درب السيلطان الفييداص، عي  السييبع احلييي ا ميدي، الييدار البيضياص أنفييا، عيي  الشي ، بيين مسيييك،      

 موالي رشيد سيدي عثمان، مديونة النواصر ، ا مدية، 

املعهد العالي للمهين التمريضيية وتلنييات    

 البيضاص ، الدارالصحة

أزيال  ،بين مال ، الفلييه بين   الصويرة، مراكش، قلعة السراكنة، شيشاوة، احلوز والرحامنة، 

صاحل ، آسفي ، اليوسفية،أكادير إداوتنان، إنزكان، اشيتوكةآيت بهيا، آييت مليو ، تارودانيت، ،      

العيييون، وادي طاطييا ، تزنيييت، كلميييم، أسييا الييزاك، طييان طييان سييدي إفييين، بوجييدور، السييمارة،   

 الذهب، أوسرد، طرفاية ولكويرة ي ورزازات ،زكورة، تنلل،

املعهد العالي للمهين التمريضيية وتلنييات    

 الصحة، مراكش

الرباط، سال، متارة، الصخلات واخلميسات، اللنيطرة ،سيدي قاسم، سيدي سليمان، طنجية،  

 وزان، احلسيمة أصيلة، الفح  أجنرا، شفشاون، العرانيش، تطوان، مضي  الفنيد ،

املعهد العالي للمهين التمريضيية وتلنييات    

 الصحة، الرباط.

الراشييدية،  فا ، بوملان، صيفرو وميوالي يعليوب، مكنيا ، إفيران، خنيفيرة، احلاجيب، مييدلت،         

   تازة، تاونات.

املعهد العالي للمهين التمريضيية وتلنييات    

 الصحة ،فا 

 الناضور، الدريوش ، كرسي وجدة أنكاد، بركان، فكيك، جرادة، تاوريرت، 

املعهد العالي للمهين التمريضيية وتلنييات    

 الصحة، وجدة.

 الطيبالرتويض ــ   شعبة:  مسلك الرتويض وإعادة التأهيل

 املعهد مكان إقامة املرتشح )اإلقليم / الوالية(

آيت بهيا، آييت مليو ، تارودانيت، ، طاطيا ، تزنييت، كلمييم،         أكادير إداوتنان، إنزكان، اشتوكة

أسييا الييزاك، طييان طييان سييدي إفييين، بوجييدور، السييمارة، العيييون، وادي الييذهب، أوسييرد، طرفاييية    

 ولكويرة ي ورزازات ،زكورة، تنلل

املعهد العالي للمهين التمريضيية وتلنييات    

 .آكاديرالصحة، 

أزيال  ،بيين ميال ،   ، الصويرةمراكش، اليوسفية ، آسفي ، الللعة، شيشاوة، احلوز والرحامنة، 

 الفليه بن صاحل

املعهد العالي للمهين التمريضيية وتلنييات    

 الصحة،مراكش.

 الرباط، سال، متارة، الصخلات واخلميسات، اللنيطرة ،سيدي قاسم، سيدي سليمان، 

املعهد العالي للمهين التمريضيية وتلنييات    

 الرباط الصحة، 

سطات وبرشيد ،سدي بنور، خريبكة ، اجلديدة، بن سليمان ، سيدي الربنوصي، احلي احلسين 

ار البيضياص أنفييا، عيي  الشي ، بيين مسيييك،   درب السيلطان الفييداص، عي  السييبع احلييي ا ميدي، الييد   

   موالي رشيد سيدي عثمان، مديونة النواصر ، ا مدية

ملحليية املعهييد العييالي للمهيين التمريضييية  

 اللنيطرة.–وتلنيات الصحة، الرباط 

 طنجة، أصيلة، الفح  أجنرا، شفشاون، العرانيش، تطوان، مضي  الفنيد ، وزان، احلسيمة

التمريضيية وتلنييات   املعهد العالي للمهين  

 الصحة، تطوان.

 الراشيييدية فييا ، بوملييان، صييفرو ومييوالي يعلييوب، تييازة، تاونييات، إفييران، ، احلاجييب، ميييدلت،          

 خنيفرة ،

املعهد العالي للمهين التمريضيية وتلنييات    

 مكنا .–الصحة، فا  

 تازة،الناضور، الدريوش، كرسي  وجدة أنكاد، بركان، فكيك، جرادة، تاوريرت، 

املعهييد العييالي للمهيين التمريضييية   ملحليية

 تازة.–وتلنيات الصحة، وجدة 
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 حمضر يف الصيدلة / احلمية والتغذية / الصحة والبيئة: تقنيات الصحة   شعب: مسلك 
 مكان إقامة املرتشح )اإلقليم / الوالية( املعهد

 أقاليم وعماالت اململكةمجيع  املعهد العالي للمهن التمريضية وتلنيات الصحة، الرباط.

 

 

 ة صيانة املعدات البيوطبية: تقنيات الصحة   شعبمسلك 
 مكان إقامة املرتشح )اإلقليم / الوالية( املعهد

 مجيع أقاليم وعماالت اململكة املعهد العالي للمهن التمريضية وتلنيات الصحة، الدار البيضاص.
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 املخترب: تقنيات الصحة  ــ  شعبة: مسلك

 املعهد مكان إقامة املرتشح )اإلقليم / الوالية(

سيييطات وبرشييييد ،سيييدي بنيييور، خريبكييية ، اجلدييييدة، بييين سيييليمان ، سييييدي الربنوصيييي، احليييي  

احلسين درب السلطان الفداص، عي  السيبع احليي ا ميدي، اليدار البيضياص أنفيا، عي  الشي ، بين           

 مسيك، موالي رشيد سيدي عثمان، مديونة النواصر ، ا مدية، 

املعهيييد العيييالي للمهييين التمريضيييية وتلنييييات  

 الصحة، الدارالبيضاص

أزيال  ،بين مال ، الفليه بن الصويرة، مراكش، قلعة السراكنة، شيشاوة، احلوز والرحامنة، 

 الصويرة صاحل ، آسفي ، اليوسفية،

املعهيييد العيييالي للمهييين التمريضيييية وتلنييييات  

 مراكش. الصحة،

 احلسيمة ،وجدة أنكاد، بركان، فكيك، جرادة، تاوريرت، الناضور، الدريوش، كرسي ،

املعهيييد العيييالي للمهييين التمريضيييية وتلنييييات  

 الصحة، وجدة

الربيياط، سييال، متييارة، الصييخلات واخلميسييات، اللنيطييرة ،سيييدي قاسييم، سيييدي سييليمان، ،          

 طنجة، أصيلة، الفح  أجنرا، شفشاون، العرانيش، تطوان، مضي  الفنيد ، وزان،

املعهيييد العيييالي للمهييين التمريضيييية وتلنييييات  

 الرباطالصحة، 

أكادير إداوتنان، إنزكان، اشتوكةآيت بهيا، آييت مليو ، تارودانيت، ، طاطيا ، تزنييت، كلمييم،        

العيييون، وادي الييذهب، أوسييرد،  ،أسييا الييزاك، طييان طييان  سييدي إفييين ي ورزازات ،زكييورة، تيينلل،     

 طرفاية، بوجدور، السمارة، ولكويرة

املعهيييد العيييالي للمهييين التمريضيييية وتلنييييات  

 .آكاديرالصحة، 

فا ، بوملان، صيفرو وميوالي يعليوب، مكنيا ، إفيران، خنيفيرة، احلاجيب، مييدلت، الراشييدية          

 ،تاونات ، تازة.

املعهيييد العيييالي للمهييين التمريضيييية وتلنييييات  

 الصحة، فا 

 

 

 

 

 

  

 مساعد اجتماعيــ   شعبة:    واالجتماعياملساعدة يف اجملال الطيب : مسلك

 املعهد مكان إقامة املرتشح )اإلقليم / الوالية(

أكيييادير إداوتنيييان، إنزكيييان، اشيييتوكةآيت بهيييا، آييييت مليييو ، تارودانيييت، ، طاطيييا ، تزنييييت،   

كلميييم، أسييا اليييزاك، طييان طيييان سييدي إفيييين، بوجييدور، السيييمارة، العيييون، وادي اليييذهب،       

ميراكش، قلعية السيراكنة، شيشياوة،       ، ي ورزازات ،زكورة، تنلل  أوسرد، طرفاية ولكويرة

 الصويرةاحلوز والرحامنة، 

املعهيييييد العيييييالي للمهييييين التمريضيييييية وتلنييييييات  

 آكادير الصحة، 

الربيياط، سييال، متييارة، الصييخلات واخلميسييات، اللنيطييرة ،سيييدي قاسييم، سيييدي سييليمان،  

تطيييوان، مضيييي  الفنييييد ، وزان، طنجييية، أصييييلة، الفحييي  أجنيييرا، شفشييياون، العيييرانيش،  

احلسيييييمة، سييييطات وبرشيييييد ،سييييدي بنييييور، خريبكيييية ، اجلديييييدة،بن سييييليمان ، سيييييدي       

الربنوصي، احلي احلسين درب السلطان الفداص، ع  السبع احليي ا ميدي، اليدار البيضياص     

 أنفييا، عيي  الشيي ، بيين مسيييك، مييوالي رشيييد سيييدي عثمييان، مديونيية النواصيير ، ا مدييية،   

 بين مال ، الفليه بن صاحل ، آسفي ، اليوسفية،أزيال  ،

املعهيييييد العيييييالي للمهييييين التمريضيييييية وتلنييييييات  

 الصحة، الرباط.

فيييا ، بومليييان، صيييفرو وميييوالي يعليييوب، مكنيييا ، إفيييران، خنيفيييرة، احلاجيييب، مييييدلت،          

الناضيييور، وجيييدة أنكييياد، بركيييان، فكييييك، جيييرادة، تييياوريرت،       تيييازة، تاونيييات. الراشييييدية، 

  الدريوش ، كرسي

املعهيييييد العيييييالي للمهييييين التمريضيييييية وتلنييييييات  

 الصحة ،فا 
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 األشعة: تقنيات الصحة   ــ   شعبة: مسلك

 املعهد مكان إقامة املرتشح )اإلقليم / الوالية(

الرباط، سال، متارة، الصيخلات واخلميسيات، اللنيطيرة ،سييدي قاسيم، سييدي سيليمان، ، طنجية،         

 أصيلة، الفح  أجنرا، شفشاون، العرانيش، تطوان، مضي  الفنيد ، وزان،

املعهيييد العيييالي للمهييين التمريضيييية وتلنييييات 

 الرباطالصحة، 

الربنوصيي، احليي احلسيين     سطات وبرشيد ،سيدي بنيور، خريبكية ، اجلدييدة، بين سيليمان ، سييدي       

درب السلطان الفداص، ع  السبع احلي ا مدي، الدار البيضاص أنفا، ع  الش ، بين مسييك، ميوالي    

 رشيد سيدي عثمان، مديونة النواصر ، ا مدية، ،

املعهيييد العيييالي للمهييين التمريضيييية وتلنييييات 

 الدار البيضاصالصحة، 

إفييران، خنيفييرة، احلاجييب، ميييدلت، تييازة ، تاونييات،  فييا ، بوملييان، صييفرو ومييوالي يعلييوب، مكنييا ، 

 الراشيدية.

املعهيييد العيييالي للمهييين التمريضيييية وتلنييييات 

 الصحة، فا 

 ، احلسيمة.، كرسي وجدة أنكاد، بركان، فكيك، جرادة، تاوريرت، الناضور، الدريوش

املعهيييد العيييالي للمهييين التمريضيييية وتلنييييات 

 الصحة، وجدة

أكييادير إداوتنييان، إنزكييان، اشييتوكةآيت بهييا، آيييت ملييو ، تارودانييت، ، طاطييا ، تزنيييت، كلميييم،         

أسا الزاك، طان طان سدي إفين، بوجدور، السمارة، العييون، وادي اليذهب،    ورزازات ،زكورة، تنلل

 أوسرد، طرفاية ولكويرة ي

املعهيييد العيييالي للمهييين التمريضيييية وتلنييييات 

 .آكاديرالصحة، 

أزييال  ،بييين ميال ، الفلييه بيين    الصيويرة،  ميراكش، قلعية السييراكنة، شيشياوة، احليوز والرحامنيية،     

 صاحل ، آسفي ، اليوسفية، الصويرة

املعهيييد العيييالي للمهييين التمريضيييية وتلنييييات 

 الصحة، مراكش

 

 

  

 الموقع اإللكتروني لوزارة الصحة

www.sante.gov.ma 

: لمهن التمريضية وتقنيات الصحةالعليا لمعاهد للالموقع اإللكتروني 

http://ispits.sante.gov.ma 
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أهداف 

 التكوين

جلامعة احلسن األو  يهدف سلك اإلجازة املهنية باملعهد العالي لعلوم الصحة التابع 

 .إىل تكوين أطر متخصصة يف جما  التمريض والصحة، بسطات
 

مدة التكوين 

 والدبلوم

( سنوات، حيصل بعدها الطالب املتخر  على إجيازة مهنيية يف   3تدوم الدراسة باملعهد ثالث )

 التخصصات التالية :

 

 Sciences Infirmières 

 Sage-Femme 

 Technologue de laboratoire biomédical  
 

شروط 

 الترشيح

 يف املباراة احلاصلون على: يشارك

  رياضية )أ( ؛ علومبكالوريا 

    بكالوريا علوم جتريبية: مسلك العلوم الفيزيانيية، مسلك علوم احليياة واألرض، مسيلك

 العلوم الزراعية.
 

كيفية 

 القبول

  ( ،معد  ا صل لل %  25الوطين ومعد  ا صل عليه يف امتحان لل %75انتلاص أولي

 نيل شهادة البكالوريا(؛اجلهوي لعليه يف امتحان 

  ( يف املواد التالية:اختبارات كتابية ) للملبول  يف االنتلاص األولي 
 

 دقيلة( 30الرياضيات ) -

 دقيلة( 30الفيزياص والكيمياص ) -

 دقيلة( 30)علوم احلياة واألرض  -

  دقيلة( 30الللة الفرنسية ) -
 

كيفية 

 الترشيح

 على املوقع التالي:  فل  عرب شبكة األنرتنيت الرتشيا ملباراة ولو  املعهد يتم 

www.isss.uh1.ac.ma/preinscription 

 الرتشيا لشعبة واحدة )كل ترشيا ألكثر من شعبة يعترب الكيا(.  ب 

 

ملف التسجيل 

 النهائي

 النهانيي )بالنسبة للذين اجتازوا االمتحان الكتابي بنجاح(: التسجيلمل  

  البكالوريا ؛النسخة األصلية لشهادة 

 3 نسخ طب  األصل لشهادة البكالوريا؛ 

 4 وصور ف( 3توكرافيةx3( صور رقمية على قرص + )CD؛) 

 نسخة من بطاقة التعري  الوطنية؛ 

 نسخة من علد االزدياد؛ 

 4 متنربة حتمل اسم وعنوان الطالب؛  أظرفة 

 . وصل التأم 

 

عنوان 

 المؤسسة

 سطات 555ص.ب المركب الجامعي، طريق الدار البيضاء، 
www.isss.uh1.ac.ma 

 0523721274ـــ   الفاكس:    0523721275الهاتف:   

 
 

  

 

 

 

http://www.isss.uh1.ac.ma/
http://www.isss.uh1.ac.ma/
http://www.isss.uh1.ac.ma/
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 املعمارية للهندسة الوطنية املدرسة ENA ))...................................... 

 والتعمل للتهيئة الوطين املعهدINAU )).......................................... 

 املهين التكوين........................................................................ 

 

52 
 

53 
 

208- 201 
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اهلندسة املعمارية.يهدف التكوين إىل إعداد أطر عليا ) مهندسي دولة( متخصصة يف جما   أهداف التكوين  

 

مدة  التكوين 

 والدبلوم

( سيينوات موزعيية علييى ثالثيية أسييالك،   6يييدوم التكييوين باملدرسيية الوطنييية للهندسيية املعمارييية سييت )   

 حيصل بعدها الطالب املتخر  على دبلوم مهند  معماري.
 ملحوظة: ال يسما للطالب بالتكرار يف السنوات األربع األوىل إال مرة واحدة.

 
 

 الترشيح شروط

 

 :أن يكون يشرتط يف املرتشا

 جنسية ملربية؛ 
 :حاصال على شهادة البكالوريا يف إحدى الشعب التالية 

 )ب(؛و العلوم الرياضية)أ( -
 العلوم التجريبية )علوم فيزيانيية، علوم احلية واألرض، علوم زراعية(؛ -

 العلوم االقتصادية ) علوم اقتصادية، علوم التدبل ا اسباتي(؛ -
 العلوم والتكنولوجيات )علوم وتكنولوجيات ميكانيكية، علوم وتكنولوجيات كهربانيية(. -

  تاريخ إجراص املباراةسنة يف  22أن ال يتعدى سنه. 

  يف االمتحان اجلهوي. 12/20احلصو  على معد  يفو  أو يساوي 

 أو األجانب بالنسبة لألحرار 12/20يفو  أو يساوي  احلصو  على معد  عام للبكالوريا . 
 

 

 كيفية القبول

 

 يتم اللبو  بالسنة األوىل عن طري :

 ملعييد  االمتحييان   % 75ملعييد  االمتحييان اجلهييوي و % 25بنيياص علييى معييد  حيتسييب كمييا يلييي:  انتليياص أولييي

 ؛)بالنسبة لألحرار أو البكالوريا األجنبية  يتم االنتلاص بناص على املعد  العام للبكالوريا(الوطين 

 : اختبارات كتابية 

 Epreuve 1 : QCM, durée : 30 minutes ; 

 Epreuve 2 : expression écrite, durée : 45 minutes ; 

 Epreuve 3 : expression graphique, durée : 60 minutes. 

  دقيلة أمام جلنة املباراة، بالنسبة للناجح  يف االختبار الكتابي. 15مدتها ملابلة 
 

 

 الترشيحكيفية 

  املوقع اإللكرتوني  علىيتم الرتشيا ملباراة ولو  املدرسة فل  عرب شبكة األنرتنيت: 

www.archi.ac.ma 
  مل  الرتشيا مبلر املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية  وضعبالنسبة للطلبة األجانب  ب

 .طبالربا

 : مصاري  مل  الرتشيا( frais du dossier)  :100  ،تؤدى عن طري  حتويل بنكي درهم

 على حساب املدرسة لدى اخلزينة العامة بالرباط، 
  ب االحتفاظ بوصل أداص املبلغ واإلدالص به يوم إجراص املباراة  ، 

 

 

 التكوين
 

 -يتم التكوين الطلبة الناجح  باملؤسسات التابعة للمدرسة الوطنية للهندسة املعمارية بامليدن التاليية: فيا     

 وذلك حسب التوزيع اجللرايف الذي حتدده املدرسة.أكادبر و وجدة، مراكش،  –تطوان  –الرباط 

 

 العنوان

 الرباط  -،  الرباط املعاهد 6372املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية ، شارع عال  الفاسي،  ص.ب:

 29 52 77 0537اهلات : 

 76 52 77 0537الفاكس: 

 www.ena.archi.ac.maاملوقع اإللكرتوني:

 ena@ecole-archi.net.maالربيد اإللكرتوني: 

 

 
 

 

 

 

http://www.ena.archi.ac.ma/
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 التكوين

 
لوليييو  تكيييوين مييين أجيييل احلصيييو  عليييى دبليييوم املعهيييد اليييوطين للتهيئييية واليييتعمل     مبييياراةيفيييتا املعهيييد 

(Bac+5). 

 
 

 شروط الترشيح

 
 يف املرتشا أن يكون: يشرتط

 جنسية ملربية؛ 

 :حاصال على شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة هلا يف إحدى الشعب التالية 

 علوم رياضية فأف أو فبف  -

 علوم فيزيانيية  -

 علوم احلياة واألرض  -

 علوم زراعية  -

  علوم اقتصادية -

 ؛ علوم إنسانية -

  سنة على األكثر عند تاريخ إجراص املباراة ؛ 21باللا من العمر 

 

 مسطرة االنتقاء

 
 يتم اللبو  عن طري  مباراة تشمل ما يلي:

  :يتم إعالن نتانيجه عرب املوقع اإللكرتوني للمعهد( ،انتلاص أولياwww.inau.ac.ma ؛) 

 اختبارات كتابية؛ 

 .اختبارات شفوية 
 

 خيضع املسجلون على املوقع اإللكرتوني للمعهد النتلاص أولي.
ييي بالنسبة للمرتشح  احلاصيل  عليى بكالورييا ملربيية، سييعتمد عليى معيد  الينل  ا صيل عليهيا يف           

 امتحاني الباكالوريا اجلهوي والوطين؛
باكالوريييا أجنبييية معادليية للباكالوريييا امللربييية، يييتم االنتليياص   ييييي بالنسييبة للمرتشييح  احلاصييل  علييى  

 اعتمادا على املعد  العام ا صل عليه يف الباكالوريا مع خضوعهم لنفس الشروط ا ددة لولو  املعهد.

 
 

 الترشيح

 

 
يف ا جيا  ا يددة     www.inau.ac.maيفتا التسجيل للمباراة على املوقع اإللكرتوني للمعهيد: 

 هلذه العملية.

 ب عليى كيل مرتشيا   انتليامه الجتيياز االختبيار الكتيابي، اإلدالص بالبطاقية الوطنيية واالسيتدعاص           

 املتوفر على املوقع اإللكرتوني للمعهد.

 
 

 العنوان

 السيد مدير املعهد الوطين للتهيئة والتعمل

 العرفان،شارع عال  الفاسي، مدينة 

 ، املعاهد يي الرباط 6215ص.ب: 

 :للمزيد من املعلومات: االتصا  مبديرية الدراسات على األرقام التالية

0537771702  /0537686991 

 
 

 

 

 

http://www.inau.ac.ma/
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 أهداف التكوين

 

خيربات تلنيية عاليية    تهدف املدرسة الوطنية للتجارة والتسيل إىل تكوين أطر مؤهلة متوفرة على     

 متكنها من التكي  مع متطلبات التنمية االقتصادية واالجتماعية الوطنية و اجلهوية.

ويعتمد التكوين بهذه املدار  على نظام بيداكوجي حديث يهتم يف ذات الوقت بتلل  املعارف واملهارات 

يف التجييارة والتسيييل   وبتنمييية الشخصييية. ولييذلك تييوىل التكوينييات أهمييية خاصيية للتلنيييات املختلفيية    

 والدراسات امليدانية والتداريب إضافة إىل الللات والتواصل. واملعلوماتية 
 

 

مدة التكوين 

 والتخصصات

فصييو (، وتيينظم يف  10( سيينوات )5تييدوم الدراسيية باملدرسيية الوطنييية للتجييارة والتسيييل مخييس ) 

املتخيير  علييى ف دبلييوم املييدار   مسييلك  مسييلك التجييارة ومسييلك التسيييل، حيصييل بعييدها الطالييب   

 الوطنية للتجارة والتسيلف يف أحد التخصصات التالية:

 

مسلك 
 التجارة

Commerce 

 التسوي  والعمل التجاري  
مسلك 
 التسيير

Gestion 

 التدقي  ومراقبة التسيل 

 التجارة الدولية   تدبل املوارد البشرية 

 اإلعالن التجاري والتواصل   وا اسيب التدبل املالي 

 تدبل العالقة مع الزبناص    التدبل اللوجس 

   
 

تشكل الفصو  األربعة األوىل جذعا مشرتكا، و هي مبثابة فصو  حتضلية للدراسيات العلييا يف   

التجييارة والتسيييل، ويشييكل الفصييالن اخلييامس والسيياد  جييذعا مشييرتكا للتحديييد واالختيييار،         

فصوال للتخص  وخيص  الفصل العاشر للتدريب ومشروع والفصو  السابع والثامن والتاسع 

 نهاية الدراسة.

 يلوم الطلبة خال  دراستهم مبجموعة من التداريب:

 ي تدريب لالستئنا  خال  الفصل الساد   

 ي تدريب للتعم  خال  الفصل الثامن 

 (.PFEي تدريب مهين على مدى فصل كامل)الفصل العاشر( يتو  مبشروع نهاية الدراسة)

 

 شروط الترشيح

 
 

 :ولوج  السنة األوىل 

حاصيال عليى شيهادة البكالورييا يف      يشرتط يف املرتشا أن يكيون مسيجال بالسينة الثانيية بكالورييا أو     

 إحدى الشعب التالية:
 شعبة العلوم التجريبية )علوم احلياة واألرض ي علوم فيزيانيية ي علوم زراعية(؛ 

 العلوم الرياضية )أ ي ب(؛ شعبة 

 العلوم االقتصادية والتدبل )علوم اقتصادية ي علوم التدبل ا اسباتي(.شعبة 

  اللوجستيكمسلك  –مسلك ا اسبة  –بكالوريا مهنية: مسلك التجارة 
 

 في حدود المقاعد الشاغرة(: (الفصل اخلامس )بالسنة الثالثة االلتحاق( 

 التالية:عن طري  اجتياز مباراة مفتوحة يف وجه حاملي الشهادات  .1

 ( بلوم الدراسات اجلامعية العامةDEUG؛) 
 (الدبلوم اجلامعي للتكنولوجياDUT؛) 
 ( شهادة التلين العاليBTS.) 

( املفتوحية يف  CNAEMعن طري  اجتياز املباراة الوطنية املشرتكة لوليو  ميدار  التسييل )    .2

وجه تالميذ األقسام التحضلية ، مسلك فاالقتصاد والتجارةف املستوف  لسنت  كياملت  مين   

 (.Attestation d’admissibilité)التكوين متوجت  بشهادة االستحلا  

 في حدود المقاعد الشاغرة(:(الفصل السابع )بالسنة الرابعة االلتحاق( 
 حاصال على اإلجازة يف االقتصاد أو التدبل أو ما يعادهلا.يشرتط يف املرتشا أن يكون 

 

 

  

 

 

 



 56صفحة 
CROSP – 2019/2020 

باط ـ سلا ـ القنيطرة بية والتكوين لجهة الر ية للتر  الأكاديمية الجهو

  المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني

 

 كيفية القبول

 

 عن طري : بالسنة األوىليتم اللبو  

    يرتكييز علييى نييوع البكالوريييا واملعييد  ا صييل عليييه  يف امتحانييات نيييل شييهادة       انتقااامت يدياا

ميين املعييد  العييام لليينل  احلصييل عليهييا يف االمتحييان      %75البكالوريييا عيين طرييي  احتسيياب   

 من املعد  العام للنل  احلصل عليها يف االمتحان اجلهوي . % 25الوطين، و
وييييتم اإلعيييالن عييين نتيييانيج االنتلييياص التمهييييدي عليييى البوابييية اإللكرتونيييية اخلاصييية باملبييياراة       

www.tafem.ma  االسييتدعاص الجتييياز ، ويييتع  علييى كييل مرتشييا   انتلييامه طبييع بطاقيية

االختبييار الكتييابي علييى البوابيية اإللكرتونييية، وحتتييوي هييذه البطاقيية خصوصييا علييى املعلومييات      

 املتعللة مبركز االختبار الكتابي وكذا الوثاني  الالزم تلدميها الجتياز هذا االختبار؛

   اختباااك اتاااب :   ( علييى شييكل اسييتمارة متعييددة االختييياراتTAFEM  اختبييار اللبييو  األوليي ) ي

(، و يهيم  Test d’Admissibilité à la formation En Managementللتكيوين يف التسييل )  

 املرتشح  امللبول  يف االنتلاص األولي؛
 بطاقة االستدعاص وبطاقة التعري  الوطنية إجبارية الجتياز االختبار الكتابي. ملحوظة: 

 
 

 كيفية الترشيح

 

علييى املرتشييا تسييجيل ترشيييحه علييى البوابيية اإللكرتونييية اخلاصيية   يييتع بعييد فييتا بيياب الرتشيييا ، 

 ؛ا ددة لذلكخال  الفرتة  وذلك،  www.tafem.maباملباراة  :   

 ( حسب ركبته.12عشر )االثين  ب على كل مرتشا اختيار وترتيب املدار   كما
 

عناوين المدارس 

 الوطنية للتجارة

 والتسيير

 املدن
 

 املوقع والربيد اإللكرتوني العنوان

 سطات
 طري  الدار البيضاص، 3كلم 

 ، سطات.658ص. ب:

www.encg-settat.ma 

encg@settanet.net.ma 

 www.encg.uit.ac.ma .اللنيطرة 1420ص.ب:  اللنيطرة

 مراكش
 شارع عال  الفاسي،

 .أمرميش، مراكش 3748 ص . ب:

www.encg.ucam.ac.ma 

 .أكادير S/37حي السالم، ص . ب: أكادير
www.encg-agadir.ac.ma 

info@encg-agadir.ac.ma 

 طنجة الرنييسي طنجة.1255طري  املطار، ص.ب طنجة

www.encgt.ma 

encg@encg.ma 

 www.encgo.ump.ma وجدة – 658ص.ب :  وجدة

 www.encgj.ucd.ac.ma 24000اجلديدة  122ص ب:  اجلديدة

 www.encgf-usmba.ac.ma فا . A-81ص.ب:  فا 

 www.encgcasa.ac.ma ، ع  السبع، الدارالبيضاص 2725ص ب: البيضاص الدار

 www.encg-dakhla.ac.ma الداخلة 386ص.ب. الداخلة

 www.usms.ac.ma ، شارع ابن خلدون بين مال 581ص.ب  بين مال 

 www.umi.ac.ma توال ، مكنا  3103، طري  أكوراي ص.ب: 5كلم  مكنا 

تعتمد عملية تعي  املرتشح  امللبول  يف املدار  الوطنية للتجيارة والتسييل عليى املعيايل     : ملحوظة

 :التالية

  درجة( االستحلا  بناص على نتانيج اختبار اللبو  للتكوين يف التسيلTAFEM؛) 

 اختيارات املرتشا املعرب عنها أثناص تسجيل ترشيحه؛ 

 .عدد امللاعد املتوفرة يف كل مدرسة 

 
 

  

http://www.tafem.ma/
mailto:info@encg-agadir.ac.ma
mailto:encg@encg.ma
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أهداف 

 التكوين

 

 مسؤوليات تسيل امللاوالت.يهدف التكوين إىل إعداد أطر عليا متخصصة يف التجارة والتدبل ومؤهلة لتحمل 

 

مدة 

التكوين 

 والتخصصات

 

 دبلوم املعهد: .1

دبلييوم السييلك العييادي ( سيينوات، حيصييل بعيدها الطالييب املتخيير  عليى   3املعهييد ثيالث ) لنييل دبلييوم  ييدوم التكييوين  

 يف أحد التخصصات التالية: للمعهد
 

 التجارة الدولية  Commerce International 

 املالية وا اسبة  Finance et Comptabilité 

   البيع- التسوي  Marketing - Vente 

 البورصة واألسوا  املالية  Bourse et Marché Financiers 

 البنكيل التدب  Management Bancaire 

 :اإلجازة األساسية يف التدبري .2

 .اإلجازة األساسية يف التدبل( سنوات، حيصل بعدها الطالب املتخر  على 3ثالث ) بسلك اإلجازة يدوم التكوين 
 

شروط 

 الترشيح

 

 يشرتط يف املرتشا أن يكون: دبلوم املعهد: .1

  الفئة )أ(: من طلبة األقسام التحضلية للمدار  العليا(CPGE). 
          الفئة )ب(: الطلبة الذين اجتازوا بنجياح السينت  األوىل والثانيية مين التعلييم العيالي يف شيعبة االقتصياد أو

 .(…Facultés, Ecole de Commerce, DUT, BTS)شعبة التدبل 

  سنة عند تاريخ املباراة. 23ال يتجاوز السن 
 

 اإلجازة األساسية يف التدبري:

  أو ما يعادهلاشهادة البكالوريا العلمية أو االقتصادية. 

  دجنرب من سنة الرتشيا 31سنة عند  21ال يتجاوز السن. 
 

كيفية 

 القبول

 

 يتم اللبو  عن طري : :دبلوم املعهدل بالنسبة

 ؛ بناص على املعدالت العامة ا صل عليها يف السنت  األوىل والثانية بالتعليم العالي انتلاص أولي 
 اختبارات كتابية ؛ 
 .ملابلة مع جلنة املباراة 

 يتم اللبو  عن طري : لإلجازة األساسية يف التدبري: بالنسبة

 ؛ انتلاص أولي 
  يي الرياضيات؛يف املواد التالية:  يي الللة اإلجنليزية،   يي الثلافة العامة بالللة الفرنسيةاختبارات كتابية  ، 
 وتتضمن: يي ملابلة بالللة الفرنسية  + ملابلة بالللة اإلجنليزية. ملابلة مع جلنة املباراة 
 

 

 كيفية

 الترشيح

 دبلوم املعهد

 

 http://www.groupeiscae.maالرتشيا عرب األنرتنيت على املوقع اإللكرتوني للمعهد:  .1

 يف ا جا  ا ددة، ويتكون من الوثاني  التالية: وضع مل  الرتشيا مبلر املعهد  .2

  شهادة متابعة الدراسة بالسنة الثانية من األقسام التحضلية ي نسخة من بطاقة التعري   )أ(:الفئة

 الوطنية يوصل أداص مصاري  املل  أو شهادة املنحة بالنسبة للممنوح .

 )بيان نل  مصاد  عليه للسنة األوىل والدورة األوىل من السنة الثانية اجلامعية ي نسخة من الفئة )ب :

 .وصل أداص مصاري  املل  أو شهادة املنحة بالنسبة للممنوح . عري  الوطنية يبطاقة الت
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 كيفية

 الترشيح

 اإلجازة األساسية يف التدبري

 

 

 :تتم إجراصات الرتشيا واللبو  عرب املراحل التالية

 http://www.groupeiscae.maالرتشيا عرب األنرتنيت على املوقع اإللكرتوني للمعهد:  .1
 الرتشيا  عرب األنرتنيت، يتم طباعة نسختان من بطاقة الرتشيا الشخصية ؛ بعد

 انتلاص أولي للمرتشح : اعتمادا على نتانيج امتحان البكالوريا؛ .2

درهييم كييل قابليية لالسييرتجاع( بالنسييبة للملبييول  يف االنتليياص األولييي تييؤدى  500أداص مصيياري  املبيياراة )  .3

 بوكالة اخلزينة العامة للمملكة؛

أكييد الرتشيييا بالنسييبة للملبييول  الجتييياز االختبييارات الكتابيية، وذلييك بإيييداع مليي  الرتشيييا مباشييرة    ت .4

 مبلر املعهد والذي يتضمن الوثاني  التالية:
 مصاد  عليها؛ نسخة من بطاقة التعري  الوطنية 

 نسختان من بطاقة الرتشيا الشخصية )املستخرجة بعد التسجل عرب األنرتنيت(؛ 

 صاري  املباراة؛وصل أداص م 

 نسخة من كش  نل  البكالوريا. 

 إجراص االختبارات الكتابية: .5
( مصحوبا ببطاقة الرتشييا عيرب األنرتنييت والي    التأشيل عليهيا       ISCAE Casa)إلتحا  املرتشا مبركز االختبار ) 

 من طرف املعهد أثناص إيداع مل  الرتشيا (
 

 عن طري  الربيد ال تؤخذ بع  االعتبار.: ملفات الرتشيا الواردة على املعهد تنبيه
 للمزيد من املعلومات: يرجى زيارة املوقع اإللكرتوني املعهد:

http://www.groupeiscae.ma 

 

 

 

  

 معهد الدار البيضاء معهد الرباط

 املعهد العايل للتجارة وإدارة املقاوالت

 حي الرياض، 10شارع النخيل، قطاع  28

 الرباط.

 0537712047 اهلاتف:

 053772367 الفاكس:

 املعهد العايل للتجارة وإدارة املقاوالت

 الوازيس، 8114طريق النواصر، ص.ب:  9.5كلم

 الدار البيضاء.

 85/84/83/0522335482اهلاتف: 

 052233596الفاكس: 
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 التكوين بكليات العلوم والتلنيات إىل:  يهدف

     ميين مواصييلة دراسييتهم يف  أو املهنييية متكيي  التالميييذ احلاصييل  علييى البكالوريييا العلمييية أو التكنولوجييية

 ميادين العلوم التطبيلية والتكنولوجيا واهلندسة.

   عين طريي  فيتا     توفل تكوينات مسايرة حلاجيات اللطاعات املنتجة على الصعيد الوطين واجلهيوي وذليك

 مسالك ذات صبلة مهنية بتعاون وثي  ب  هذه الكليات واللطاعات املشللة.

  دكتوراه  -ماسرت -وف  اهلندسة البيداكوجية: إجازةتنظم الدراسات(LMD) كما تنظم هذه املؤسسات ،

 تكوينات أخرى قصد منا دبلوم مهند  الدولة والدبلوم اجلامعي للتكنولوجيا.

أهداف 

 التكوين

 

 :بسلك اإلجازة مدة التكوين .1
 

فصو ( حيرز بعيدها الطاليب النياجا عليى اإلجيازة يف العليوم والتلنييات.         6تستلر  الدراسة ثالث سنوات )

 ميكيين ميين احلصييو  علييى دبلييوم الدراسييات    وتشييمل كييل إجييازة علييى جييذع مشييرتك ميتييد ألربعيية فصييو      

 سلك اإلجازة.إىل إحدى مسالك توجيه اليتم بعده ، (DEUST)اجلامعية يف العلوم والتلنيات 
 

 

 التخصصات: .2

 :الجذوع المشتركة المتوفرة بكليات العلوم والتقنيات 
 

 رياضيات ي إعالميات ي فيزياص(M.I.P )   ( بيولوجيا ي كيمياص ي جيولوجياB.C.G ) 

 ( رياضيات ي إعالميات ي فيزياص ي كيمياصM.I.P.C)   هندسة كهربانيية ي هندسة( ميكانيكيةGM-GE.) 
 

 (66ص  2أنظر جداو  : ) المسالك المفتوحة باإلجازة في العلوم و التقنيات 
 

 

 

 شروط الرتشيح: .3
 

 :  من سلك اإلجازة ولوج السنة األولى
حاصيال عليى شيهادة    مسيجال بالسينة النهانييية مين سيلك البكالورييا لسينة الرتشييا أو         يشرتط يف املرتشا أن يكيون  

 (.65ص:  1نوع البكالوريا املطلوبة حسب اجلذع املشرتك املركوب فيه: أنظر جدو  ) البكالوريا أو ما يعادهلا
 

 :  ولوج السنة الثالثة من سلك اإلجازة
 يشرتط يف املرتشا أن يكون:

(، أو دبليييوم الدراسيييات اجلامعيييية املهنيييية   DEUGحاصيييال عليييى دبليييوم الدراسيييات اجلامعيييية العامييية )     -

(DEUP  أو دبليييوم الدراسيييات ،)  ( اجلامعيييية يف العليييوم والتلنيييياتDEUST  أو اليييدبلوم اجليييامعي ،)

 أو ما يعاد  هذه الدبلومات.(BTS(،أو شهادة التلين العالي )DUTللتكنولوجيا )

اسيييتوفوا واليييذين  طلبييية األقسيييام التحضيييلية امللبيييول  يف املبييياراة الوطنيييية مليييدار  املهندسييي      مييين  -

 (.attestation d’admissibilitéاالمتحانات الكتابية )
 

 كيفية القبول بالسنة األوىل:  .4

 : ولوج السنة األولى
عييدالت ا صييل عليهييا يف املمرتكييز علييى ف معييد  حمتسييبف ميين جممييوع  انتليياص متهيييدييييتم عيين طرييي  

 (.68ص:  3)أنظر جدو فيه.  امتحانات البكالوريا اخلاصة باملواد املؤهلة للتخص  املركوب

 

 : حكيفية الرتشي .5

  www.tawjihi.ma ب على كل مرتشا )ة( أن يلدم ترشيحه عن طري  منصة اللبو  اإللكرتوني:  •

  ب اتباع مراحل التسجيل املبينة يف املنصة وااللتزام بالتواريخ ا ددة لكل مرحلة: •

 املرحلة األوىل: تسجيل الدخو  باملنصة اإللكرتونية؛ -

 عن ركبات الرتشيا(؛ املرحلة الثانية: إدخا  الرتشيحات )التعبل -

 املرحلة الثالثة: اإلجابة عن ملرتحات الرتشيا؛ -

 املرحلة الرابعة: إيداع مل  الرتشيا. -

 86للمزيد من التفاصيل حو  كيفية الرتشيا أنظر ص:

التكوينات 

 :المتاحة

اإلجازة يف 

العلوم 

 والتلنيات
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تكوينييات يف سييلك املهنييد  تتييو  بييدبلوم باإلضييافة إىل سييلك اإلجييازة، تيينظم كليييات العلييوم والتلنيييات  

 مهند  الدولة. ويهم التكوين بهذا السلك اجملا  العلمي والتلين األساسي واملتخص .

 مدة التكوين: .1

فصو (، حيصل بعيدها الطاليب املتخير  عليى      ة( سنوات )ست3تستلر  الدراسة بهذا السلك ثالث )

 .69ص:  4دو  رقم دبلوم مهند  الدولة يف أحد املسالك املبينة يف اجل
 

 شروط الرتشيح: .2
يشييرتط يف املرتشييا الجتييياز مبيياراة ولييو  السيينة األوىل ميين سييلك املهندسيي  أن يكييون حييامال إلحييدى         

 الدبلومات أو الشهادات التالية أو ما يعادهلا:

 (دبلوم الدراسات اجلامعية العامةDEUG)؛ 

 دبلوم الدراسات اجلامعية (املهنيةDEUP)؛ 

 دبلوم الدراسات (اجلامعية يف العلوم والتلنياتDEUST)؛ 

 (الدبلوم اجلامعي للتكنولوجياDUT)؛ 

  ( تالميذ األقسام التحضلية للمدار  العليا الناجح  يف املباراة الوطنية املشيرتكةCNC )

)حتيدد إجيراصات الرتشييا هيذه الفئية عليى املوقيع اإللكرتونيي          لولو  مؤسسيات تكيوين املهندسي    

www.cncmaroc.ma)؛ 

 دبلوم اإلجازة؛ 
ميكن للحاصل  على اإلجازة أو ما يعادهليا و ليو  السينة الثانيية مين سيلك املهندسي  وذليك حسيب          

 .املعارف البيداكوجية الالزم اكتسابها مسبلا

التكوينات 

 :المتاحة
 مهند  الدولة

 

 

(، وينظم DUTالعلوم والتلنيات تكوينات قصد منا الدبلوم اجلامعي للتكنولوجيا ) تنظم بعض كليات

 فصو ( بعد البكالوريا. 4التكوين يف املسالك املتعللة بهذا الدبلوم يف سنت  )
 

للمزيد من املعلومات راجع املذكرة اخلاصة بااللتحا  باملدار  العليا للتكنولوجيا وكذا باقي املؤسسات 

 .املعنية بتحضل الدبلوم اجلامعي للتكنولوجيا اجلامعية

التكوينات 

  المتاحة:
الدبلوم 

اجلامعي 

 للتكنولوجيا

 (DUT) 
 

 املدينة العنوان املوقع والربيد اإللكرتوني

عناوين 

كليات 

العلوم 

 والتقنيات

 

www.fstm.ac.ma  المحمدية .المحمدية  146طريق الرباط،  ص.ب 

www.fsts.ac.ma  سطات .سطات-طريق الدار البيضاء –577ص.ب 

www.fstbm.ac.ma :بني مالل .بني مالل 523ص.ب 

www.fstg-marrakech.ac.ma  مراكش .، كليز،  مراكش549محج عبد الكريم الخطابي، ص.ب 

www.fst-usmba.ac.ma  فــاس .فـاس سايس -طريق إيموزار  2202ص.ب 

www.fstt.ac.ma  طنجة .الرئيسيطنجة  416ص.ب 

www.fste-umi. ma  الرشيدية .بوتالمين، الرشيدية 509ص.ب 

www. Fsth.ump.ma الحسيمة 34ص.ب.  –كلية العلوم والتقنيات 

 
 

 

  

http://www.fstm.ac.ma/
http://www.fstm.ac.ma/
http://www.fsts.ac.ma/
http://www.fsts.ac.ma/
http://www.fstbm.ac.ma/
http://www.fstbm.ac.ma/
http://www.fstg-marrakech.ac.ma/
http://www.fstg-marrakech.ac.ma/
http://www.fst-usmba.ac.ma/
http://www.fst-usmba.ac.ma/
http://www.fstt.ac.ma/
http://www.fstt.ac.ma/
http://www.fste-umi.ac.ma/
http://www.fste-umi.ac.ma/
http://www.ump.ma/
http://www.ump.ma/
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 1: الجدول

 ونوع البكالوريا املطلوبة اإلجازة بكليات العلوم والتلنياتاجلذوع املشرتكة املتوفرة بسلك 

 
 

 

اجلذوع املشرتكة املتوفرة بسلك 

 اإلجازة بكليات العلوم والتقنيات
 نوع البكالوريا

 رياضيات ـ إعالميات ـ فيزياء

M.I.P 

 :شعبة العلوم الرياضية 

 مسلك العلوم الرياضية)أ(؛ 

 .)مسلك العلوم الرياضية)ب 
 

 التجريبية: شعبة العلوم

   مسييييييييييييييييلك العلييييييييييييييييوم

 الفيزيانيية؛

   مسييييييلك العلييييييوم علييييييوم

 احلياة واألرض؛

 .مسلك العلوم الزراعية 

رياضيات ـ إعالميات ـ فيزياء ـ 

 كيمياء

M.I.P.C 

 شعبة العلوم الرياضية: 

 مسلك العلوم الرياضية)أ(؛ 

 .)مسلك العلوم الرياضية)ب 
 

 شعبة العلوم التجريبية:

   مسييييييييييييييييلك العلييييييييييييييييوم

 الفيزيانيية؛

   مسييييييلك العلييييييوم علييييييوم

 احلياة واألرض؛

 .مسلك العلوم الزراعية 

 بيولوجيا ـ كيمياء ـ جيولوجيا

B.C.G 

 :شعبة العلوم التجريبية 

 مسلك العلوم الفيزيانيية؛ 

   مسييييييلك العلييييييوم علييييييوم احلييييييياة

 واألرض؛

 .مسلك العلوم الزراعية 
 

 

 :شعبة العلوم الرياضية 

 مسلك العلوم الرياضية)أ(؛ 

  بكالوريا مهنية(:شعبة الفالحة( 

 مسلك تدبل ضيعة فالحية؛ 

الهندسة الكهربائية ـ 

 الهندسة الميكانيكية

GM-GE 

 شعبة العلوم والتكنولوجيات: 

 العليييوم والتكنولوجييييات   مسيييلك

 الكهربانيية؛

   مسيييلك العليييوم والتكنولوجييييات 

 امليكانيكية.

 شعبة العلوم الرياضية: 

 مسلك العلوم الرياضية)أ(؛ 

  الرياضية)ب(.مسلك العلوم 

 شعبة العلوم التجريبية: 

 مسلك العلوم الفيزيانيية؛ 
 

 :بكالوريا مهنية 

 مسلك التصنيع امليكانيكي؛ 

 مسلك صناعة الطانيرات؛ 

 مسلك الصيانة الصناعية؛ 

    مسييييييييلك صييييييييناعة البنيييييييييات

 املعدنية

   مسيييلك اإللكرتونييييك وأجهيييزة

 التواصل

   مسييييلك الصيييييانة املعلوماتييييية

 والشبكات

  وتكيي  اهلواصمسلك التربيد 

   مسيييييلك الييييينظم اإللكرتونيييييية

 والرقمية

    مسييييييلك صيييييييانة املركبييييييات

 خيار السيارات -املتحركة

 مسلك رسم البناص 

 مسلك أوراش البناص 
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 2الجدول: 

 
 بسلك اإلجازة بكليات العلوم والتقنياتمسالك المفتوحة ال

 

 2017/2018 الجامعية السنة برسم والتقنيات العلوم في اإلجازة سلك مسالك
 جذوع

 FST مشتركة

 
Génie Civil 

Energies 
renouvelables 

Génie 
Informatique 

Génie des procédés MIPC 

جة
طن

 

Géosciences Appliquées Techniques d’analyses chimiques 
 

Biotechnologie 
BCG 

Design industriel et 
productique 

Génie Electrique Génie Industriel 
GE-
GM 

 Mathématiques et applications 
Ingénierie 
Statistique 

MIP 

Génie Mathématique Informatique 
Ingénierie Electronique et 

Télécommunication 
MIPC 

الل
 م

ي
بن

 

Sciences 
Biologiques 
Appliquées 

Chimie 
Appliquée 

Protection de 
l’Environnement 

Technologie et 
qualité des 

produits 
Agroalimentaires 

Géomatique et 
Aménagement du 

Territoire 
BCG 

Ingénierie en informatique Electronique et 
Automatique 

Conception et Fabrication Mécanique 
GE-
GM 

Physique des Matériaux 
Informatique, Electronique, 

Electrotechnique et Automatique 
Physico-chimie des 

matériaux 
MIPC 

ش
اك

مر
 

Géologie appliquée aux 
ressources minières 

Eau et 
environnement 

Biotechnologie 
des plantes 

Bio-analyses BCG 

Mathématiques et informatique Appliquées aux 
sciences de l’Ingénieur 

Systèmes informatiques Répartis MIP 

Mathématiques appliquées 
Génie électrique et informatique 

industrielle 
Génie des 

télécommunications 
MIP 

ية
مد

حـ
لم

ا
 

Génie Mécanique 
Informatique Réseaux et 

Multimédia 
Physique appliquée 

Technique 
d’Analyses 
et contrôle 

qualité 

Génie de l’Eau 
et de 

l’environnement 

Chimie 
appliquée 

Technologies 
Biomédicales 

Analyses 
Biologiques et 

contrôle qualité 
BCG 
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 2017/2018 الجامعية السنة برسم والتقنيات العلوم في اإلجازة سلك مسالك
 

 جذوع
 FST مشتركة

Génie 
électrique 

Génie 
informatique 

Mathématiques 
et applications 

Conception 
et analyse 
mécanique 

Génie 
industriel 

MIP 

س
ــا

فـ
 

Sciences biologiques 
appliquées  et santé 

Géoressources 
et 

environnement 

Techniques d’analyses et 
contrôle de qualité 

BCG 
Bioprocédés hygiène et 

sécurité alimentaire 
Génie chimique 

Biotechnologie et valorisation 
des Phyto-ressources 

Mathématiques appliquées Génie civil 
Electronique - 

Electrotechnique et 
Automatique MIP 

ت
طا

س
 

Génie Informatique Mécatronique 
Réseaux et technologie des 

télécommunications 

Protection de l’environnement 
Sciences 

Biomédicales 
Ressources Minérales et 

carrières 
BCG 

Techniques d’analyse et 
Contrôle de Qualité 

Chimie 

appliquée et 
environnement 

Biochimie- Génétique- 
Microbiologie 

Génie Mécanique 
Génie Electrique et systèmes 

automatisés 
GE-GM 

Mathématiques appliquées 
Génie 
logiciel 

Sciences de 
l’ingénieur 

MIP 

ية
شد

را
ال

 

Ingénierie et Management des Systèmes 
Industriels 

Génie 
Mécanique 

Energies 
renouvelables 

Chimie 
appliquées 

Géosciences 
appliquées 

Physiologie et 
santé 

Biologie végétale appliquée BCG 

Mathématiques et 
Informatique 

Electronique Electrotechnique et automatique 

MIP 
مة

سي
ح
ال

 
Mécanique Energétique 

Systèmes de Transmission et de 
Télécommunications 

Techniques 
d’Analyse et 
Contrôle de 

Qualité 

Génie de l’eau et de 
l’environnement 

Sciences agroalimentaires et 
techniques de commerce 

BCG 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 65صفحة 
CROSP – 2019/2020 

باط ـ سلا ـ القنيطرة بية والتكوين لجهة الر ية للتر  الأكاديمية الجهو
  المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني

 

 

 
 

 

 3الجدول: 
 

 طريقة احتساب المعدل لالنتقاء التمهيدي لولوج كليات العلوم والتقنيات
 

 
 :طريقة احتساب المعدل

 الترجيح معامل xمعدل االمتحان الجهوي(   %25+ معدل االمتحان الوطني  75%) 

 

 حسب نوع البكالوريا / الجذع املشترك معامل الترجيح
 

 االلتحاق بجذع

BCG 

 االلتحاق بالجذوع

MIP  أوMIPC 
 االلتحاق بجذع

GE-GM 

 

 1,40علوم الحياة واألرض:

 

 1,40:الزراعيةعلوم ال

 

 1,20العلوم الفيزيائية:

 

  1,00العلوم الرياضية:

 

  1,00:تسيير ضيعة فالحية

 

 

 1,40العلوم الرياضية:

 

 1,20العلوم الفيزيائية:

 

 1,00علوم الحياة واألرض:

 

 1,00 :الزراعيةعلوم ال

 

 

 1,60:الميكانيكية العلوم والتكنولوجيات

 

 1,40 العلوم والتكنولوجيات الكهربائية:

 

 1,40العلوم الرياضية:

 

 1,20العلوم الفيزيائية:

 

 1,10 البكالوريا المهنية:مسالك 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Biologie – Chimie – Géologie :BCG 

MIP:Mathématiques - Informatique – Physique 

Mathématiques - Informatique – Physique – Chimie :MIPC 

Génie Electrique – Génie Mécanique :GE - GM 
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FST المسالك المفتوحة 

 طنجة

Génie industriel 

Logiciel et Système Intelligents 

Génie Electrique et Management Industriel 

Géo information 

 بني مالل

Génie Physique : Matériaux et Energie 

Génie Electrique 

Productique - Mécatronique 

 مراكش

Ingénierie en Réseaux et Systèmes d’Information 

Génie de Matériaux et Procédés 

Génie civil 

Industrie et Sécurité des Aliments 

Ingénierie en Finance et Actuariat 

 المحمدية

Génie des Procédés et d’Environnement 

Ingénierie Logicielle et Intégration des Systèmes Informatiques 

Génie-Energétique 

Génie Mathématique et Informatique  

Génie Electriques et Télécommunications 

 سطات

Sciences et Ingénierie de l’Environnement 

Génie des Systèmes industriels 

Génie Logistique et Transport 

Génie Informatique 

Ingénierie des Systèmes Electriques et Systèmes Embarqués 

 فاس

Industries Agroalimentaires 

Ingénierie en mécatronique 

Génie Mécanique : Conception Mécanique et Innovation 

Systèmes Intelligents, Communicants et Mobiles 

 Génie de l’Eau et de l’Environnement الراشدية

 
   

  

 المفتوحة بسلك المهندس بكليات العلوم والتقنيات: الئحة بالمسالك 4جدول: 

باإلضافة إىل املسالك املفتوحة، ميكن لكليات العلوم والتقنيات فتح مسالك جديدة لدبلوم املهندس بعد : ملحوظة

 اعتمادها، وذلك حسب متطلبات قطاع اإلنتاج، وسيتم اإلعالن عنها يف املواقع اإللكترونية هلذه املؤسسات 
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أهداف 

 التكوين

 

 :إىل التطبيليةاملدار  الوطنية للعلوم  تهدف
     ميييع متطلبيييات التنميييية االقتصيييادية   تكيييوين مهندسيييي الدولييية تكوينيييا نظرييييا وتطبيلييييا يؤهليييهم للتكيييي

 ؛واالجتماعية الوطنية و اجلهوية

          خل  تعاون وشراكة مع الفعالييات الصيناعية واالقتصيادية واالجتماعيية والعلميية عليى الصيعيد اجلهيوي

 ؛والوطين والدولي

  والتكنولوجي. العلميتنمية البحث 

 

مدة 

ن التكوي

 والدبلوم

حيصييل بعييدها  ( سيينوات )عشييرة فصييو (،  5املييدار  الوطنييية للعلييوم التطبيلييية مخييس)  تسييتلر  الدراسيية ب 

 وينظم التكوين يف سلك  متتالي : دبلوم مهند  الدولة.على  الطالب املتخر 
 

   يرتكييز التكييوين فيييه علييى اجملييا  العلمييي     ( )أربعيية فصييو (،  2يييدوم سيينت ) : السييلك التحضييلي املييدمج

 األساسي وتلنيات التعبل والتواصل واإلعالميات.

  ويهيم  ( سنوات)سيتة فصيو ( بعيد السيلك التحضيلي امليدمج      3ييدوم فييه التكيوين ثيالث)    : سلك املهندس .

رف التكوين بهيذا السيلك اجمليا  العلميي واليتلين األساسيي واملتخصي . كميا تللين بيه جمموعية مين املعيا             

 املتعللة بتدبل املشاريع وتدبل امللاوالت والللات وتلنيات اإلعالم والتواصل.
 

 

شروط 

 الترشيح

 أن يكون: بالسنة األوىليشرتط يف املرتشا الراكب يف االلتحا  :  ولوج السنة األوىل

 أو حاصال على شهادة البكالوريا أو ما يعادهليا   مسجال بالسنة النهانيية من سلك البكالوريا لسنة الرتشيا

 :إحدى الشعب يف

 العلوم الرياضية -

 العلوم التجريبية  -

  العلوم والتكنولوجيات -
 :لبكالوريا املهنيةاملسالك التالية ل

 مسلك التصنيع امليكانيكي؛ -

 مسلك صناعة الطانيرات؛ -

 مسلك الصيانة الصناعية؛ -

 وأجهزة التواصل كاإللكرتو تكنيمسلك  -

 مسلك الصيانة املعلوماتية والشبكات -

 مسلك النظم اإللكرتونية والرقمية -

 خيار السيارات -مسلك صيانة املركبات املتحركة -

إضيييافة للنييياجح  يف السيييلك التحضيييلي امليييدمج، ميكييين وليييو  السييينة      :ولاااوج السااانة الأالأاااة أو ال اب اااة  

حة يف وجه حاملي الشيهادات أو اليدبلومات   الثالثة)السنة األوىل من سلك املهندس ( عن طري  مباراة مفتو

 التالية أو ما يعادهلا:

          شييهادة النجيياح يف االمتحيييان الكتييابي للمبيياراة الوطنيييية املشييرتكة لولييو  مؤسسيييات تكييوين املهندسييي

، وحتييدد اإلجييراصات اخلاصيية بهييذه الفئيية علييى املوقييع اإللكرتونييي      بالنسييبة لطلبيية األقسييام التحضييلية  

www.cncmaroc.ma؛ 

 ( دبلوم الدراسات اجلامعية العامةDEUG؛) 

 ( دبلوم الدراسات اجلامعية املهنيةDEUP؛) 

 ( دبلوم الدراسات اجلامعية يف العلوم والتلنياتDEUST؛) 

 ( الدبلوم اجلامعي للتكنولوجياDUT؛) 
 دبلوم اإلجازة؛ 

 

وليو  السينة   يعادهليا( )دبليوم اإلجيازة أو ميا     3شيهادة باكالورييا +  األقيل عليى   كما ميكين للحاصيل  عليى    

 ) السنة الثانية من سلك املهندس ( وذلك حسب املعارف البيداكوجية الالزم اكتسابها مسبلا.الرابعة
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كيفية 

القبول 

بالسنة 

 األولى

 

وطنيييية مشيييرتكة لاللتحيييا  بامليييدار  الوطنيييية للعليييوم   مبييياراة  ييييتم وليييو  السييينة األوىل عييين طريييي   

 مرحلت  متتاليت :تنظم على التطبيلية، 

  معد  حمتسب كما يلي:وع البكالوريا ونمتهيدي يرتكز على انتلاص 

 االمتحان اجلهوي. ةلنلط % 25االمتحان الوطين،  ةنلطل 75%

 اختبار كتابي على الصعيد الوطين وهو عبارة عن استمارة متعددة االختيارات (QCM  بالنسيبة ،)

اإلعيالن عين امليواد الي  سييخترب فيهيا املرتشيا وكيذا ميدة          للملبول  يف االنتلياص التمهييدي وسييتم    

 www.ensa-concours.ma :كل اختبار على البوابة
 

 

إجراءات 

 الترشيح

 
يييتع  علييى املرتشييا الراكييب يف اجتييياز املبيياراة الوطنييية املشييرتكة لاللتحييا  باملييدار  الوطنييية     -

www.ensa-للعلييوم التطبيلييية تسييجيل ترشيييحه علييى البوابيية اإللكرتونييية اخلاصيية باملبيياراة   

concours.ma  ،اختيار  على كل مرتشا كما يتوجب ( املخصصة لذلكخال  الفرتة  ) وذلك

 ؛ حسب اختياره( 12)وترتيب املدار  الوطنية للعلوم التطبيلية اإلثين عشر 

يتع  على كل مرتشا   انتلامه ) االنتلاص التمهييدي(،حتميل وطبيع بطاقية االسيتدعاص الجتيياز       -

البطاقية خصوصيا عليى املعلوميات     االختبار الكتابي على البوابة اإللكرتونية للمباراة. وحتتوي هيذه  

 املتعللة مبركز االختبار الكتابي وكذا الوثاني  الالزم تلدميها الجتياز هذا االختبار.
 

 

عناوين 

المدارس 

الوطنية 

للعلوم 

 التطبيقية

 املوقع اإللكرتوني العنوان املدينة

 طنجة
 ، طري  الزياتن،10كلم 

 ،  طنجة الرنييسية.1818ص.ب : 
www.uae.ma  

www.ensat.ac.ma  

 2ي تطوان ا نش 2222ص. ب:  تطوان
www.uae.ma  

www.ensate.ac.ma  

 أكادير
 الرحيم بوعبيد، شارع عبد

  www.ensa-agadir.ac.ma أكادير.1136ص.ب: 

 مراكش
  575شارع عبد الكريم اخلطابي، جليز، ص.ب: 

 مراكش.
www.uca.ac.ma  

www.ensa.ac.ma  

 46000، آسفي.63طري  سيدي بوزيد، ص.ب:  آسفي
www.uca.ac.ma  

www.ensas.uca.ma  

 ، خريبكة77ب: . شارع بين عمل، ص خريبكة
www.ensa.uh1.ac.ma  

www.uh1.ac.ma  

 الحسيمة

 

 أجدير 3ص.ب: 

 32003ة  احلسي

www.ensah.ma  

 القنيطرة
 242املركب اجلامعي، ص.ب: 

 14000يطرة  ال 

http://ensa.uit.ac.ma/  

  /http://ensao.ump.ma وجدة.  669حي اللد ، املركب اجلامعي، ص.ب:  وجدة

  www.ensaf.ac.ma 30000، فا  الرنييسية.72، ص.ب:إميوزارطري   فاس

 الجديدة
 6)طري  أزمور( كلم 1الوطنية رقمالطري  

 اجلديدة 24002البالطو  1166احلوزية ص.ب:

www.ensaj.ucd.ac.ma  

 برشيد 218شارع الجامعة ص.ب.  برشيد
www.est.uh1.ac.ma 

www.uh1.ac.ma  
املعهد الدولي للعلوم 

 فاس 51ص.ب طريق مكناس  (*التطبيلية بفا  )
www.insa-euromediterranee.org  

http://www.ueuromed.org/pro/fr/  

لتعليم العيالي اخلياص )معيرتف بهيا مين      ا، وهي مؤسسة بفا  متوسطية-لجامعة األورو( تابعة ل INSAاملعهد الدولي للعلوم التطبيلية بفا  ) (:  *)

درهييم للسيينة  72000درهييم سيينويا للسيينة األوىل والثانييية والثالثيية و   57000: واجبييات التكييوين طييرف الدوليية، شييواهدها تعيياد  الشييواهد الوطنييية(   

 الرابعة واخلامسة مع إمكانية االستفادة من بعض املنا للطلبة املسجل  بها.
 

 

  

http://www.ensa-concours.ma/
http://www.ensa-concours.ma/
http://www.ensa-concours.ma/
http://www.ensa-concours.ma/
http://www.uae.ma/
http://www.ensat.ac.ma/
http://www.uae.ma/
http://www.ensate.ac.ma/
http://www.ensa-agadir.ac.ma/
http://www.uca.ac.ma/
http://www.ensa.ac.ma/
http://www.uca.ac.ma/
http://www.ensas.uca.ma/
http://www.ensa.uh1.ac.ma/
http://www.uh1.ac.ma/
http://www.ensah.ma/
http://ensa.uit.ac.ma/
http://ensao.ump.ma/
http://www.ensaf.ac.ma/
http://www.ensaj.ucd.ac.ma/
http://www.insa-euromediterranee.org/
http://www.ueuromed.org/pro/fr/
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 المسالك
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Informatique et Ingénierie des données              

Sécurité Informatique et Cybersécurité              

Ingénierie du DATA Science et Cloud 
Computing 

        
    

 

Génie Informatique et big DATA              

Génie Informatique              

Génie Electrique              

Génie des Systèmes Electroniques et 
Automatiques 

        
    

 

Génie Industriel              

Génie Industriel et Logistique              

Systèmes Electroniques Embarqués et 
Commandes des systèmes 

        
    

 

Génie des Procédés de l’Energie et de 
l’Environnement 

        
    

 

Génie de l’eau et de l’Environnement              

Génie des Systèmes de 
Télécommunications et Réseaux 

        
    

 

Génie des Télécommunications et Réseaux              

Ingénierie des systèmes d’information et 
de communication 

        
   

  

Ingénierie des technologies de  
l’information et réseaux de 
communication 

        
    

 

Génie des Systèmes électroniques, 
Informatique et réseaux 

        
    

 

Management de la chaine logistique              

Bâtiment et Travaux publics              

Réseaux et Systèmes de 
Télécommunications 

        
    

 

Génie des Procédés et Matériaux 
Céramiques 

        
    

 

Génie Mécatronique              

Génie Mécatronique d’Automobile              

Génie Mécanique              

Génie Mécanique et systèmes Automatisés              

Génie Civil              

Génie Eco-Energétique et environnement 
Industriel 

        
    

 

Génie des Systèmes embarqués et 
informatique Industrielle 

        
    

 

Génie Energétique et Electrique              

Génie Energétique et énergies 
renouvelables  

        
    

 

Ingénierie Informatique et technologie 
émergentes 

        
    

 

Génie Mécanique et Energétique              

Systèmes d’information et de 
communication 

        
    

 

Finance et ingénierie Décisionnelle              

Génie ingénierie en aéronautique              
 
 

 

بالمدارس الوطنية للعلوم التطبيقية المعتمدة المسالك  
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أهداف 

 التكوين

إىل تكوين مهندسي الدولة يف جميا  الفنيون واملهين اهلندسيية      املدار  الوطنية العليا للفنون واملهنتهدف 

اعتبيار   تكوينا نظريا وتطبيليا يؤهلهم للليام بدورهم على الوجه األفضل يف خمتل  قطاعات اإلنتيا ، ميع  

عالقييات التييداخل بيي  التصييميم والتصيينيع والرتكيييب واجلييودة والصيييانة، واالسييتجابة ملتطلبييات التنمييية   

 تماعية املستدامة جهويا ووطنيا.الصناعية واالج
 

ـــــــدة  م

 التكوين

 والدبلوم

( سيينوات )عشييرة فصييو (، حيصييل  5تسييتلر  الدراسيية باملييدار  الوطنييية العليييا للفنييون واملهيين مخييس) 

 بعدها الطالب املتخر  على دبلوم مهند  الدولة. وينظم التكوين يف سلك  متتالي :

 واليتلين  ( )أربعة فصو (، يرتكز التكوين فيه على اجملا  العلميي  2يدوم سنت ): السلك التحضري  امل مج

 األساسي وتلنيات التعبل والتواصل واإلعالميات.

 ويهيم  ( سنوات)سيتة فصيو ( بعيد السيلك التحضيلي امليدمج      3يدوم فييه التكيوين ثيالث)   : سلك املدن سني .

املتخص . كميا تللين بيه جمموعية مين املعيارف       التكوين بهذا السلك اجملا  العلمي والتلين األساسي و

 والكفايات املتعللة بتدبل املشاريع وتدبل امللاوالت والللات وتلنيات اإلعالم والتواصل.
ص، دبليوم مهنيد  الدولية يف    واليدار البيضيا  املدرسة الوطنية العليا للفنيون واملهين بكيل مين مكنيا       متنا 

 التخصصات التالية:
 

ENSAM ــ مكناس ــ الدار البيضاءENSAM 

 Génie Industriel 
 Génie Electrique 
 Génie Mécanique 
 Management des Systèmes Electriques 

Intelligents 

 Génie Electromécanique 

 Génie Mécanique 

  Génie Industriel 

 Génie Industriel et Productique 

 Electromécanique et Systèmes Industriels 

 Industrialisation des Produits et Procédés  

 Génie Civil 

 Génie Thermique Industriel et Energie 

Renouvelables 

     تكوينيات أخيرى قصيد مينا اليدبلوم اجليامعي للتكنولوجييا        :اما ميكن هلاه  املسسساة ظنماي  (DUT) ،

 (. LMD) وكذا تكوينات حسب اهلندسة البيداكوجية 

 

شروط 

 الترشيح

   مسييجال بالسيينة النهانيييية ميين سييلك     يشييرتط يف املرتشييا الجتييياز مبيياراة أن يكييون   :ولااوج  الساانة األوىل

 :إحدى الشعب يفحاصال على شهادة البكالوريا أو ما يعادهلا أو  البكالوريا لسنة الرتشيا

 العلوم الرياضية -
 العلوم التجريبية  -
  العلوم والتكنولوجيات -

 :للبكالوريا املهنية املسالك التالية

 مسلك التصنيع امليكانيكي؛ -
 مسلك صناعة الطانيرات؛ -

 مسلك الصيانة الصناعية؛ -
 وأجهزة التواصل تكنيك مسلك اإللكرتو -
 مسلك الصيانة املعلوماتية والشبكات -
 مسلك النظم اإللكرتونية والرقمية -
 ؛ خيار السيارات -مسلك صيانة املركبات املتحركة -

 من:يشرتط يف املرتشا أن يكون : ولوج  السنة الأالأة

      (  طلبية األقسيام التحضييلية للميدار  العليييا للمهندسيMPSI ou TSI   امللبيول  يف املبيياراة ،)

الوطنييية املشييرتكة لولييو  املييدار  العليييا للمهندسيي ، وحتييدد اإلجييراصات اخلاصيية بالرتشسييا علييى    

املوقييييع اإللكرتونييييي اخليييياص باملبيييياراة الوطنييييية املشييييرتكة لولييييو  مؤسسييييات تكييييوين املهندسيييي           

www.cncmaroc.ma ؛ 
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شروط 

 الترشيح

 )تابع(

 أو ما يعادهلا: ةحاملي إحدى الشهادات أو الدبلومات التالي 
 ( دبلوم الدراسات اجلامعية العامةDEUG     ختص  الرياضيات أو الرياضييات ي إعالمييات أو عليوم )

 املادة ي فيزياص
    (دبلييييوم الدراسييييات اجلامعييييية املهنيييييةDEUP  (ختصيييي : اهلندسيييية امليكانيكييييية )GM اهلندسيييية ،)

 (، اهلندسة الصناعية ، هندسة الطراني  أو هندسة املواد؛GEالكهربانيية)

  دبلوم الدراسات اجلامعية( يف العلوم والتكنولوجياDEUST )اهلندسة :يف إحدى التخصصات التالية

(، MIPCالكيميييياص) -(، رياضيييات ي إعالميييات ي فيزييياص           GEاهلندسيية الكهربانيييية )  (، GMامليكانيكييية) 

 ؛(MIPميات ي الفيزياص)إعال -الرياضيات

  (الييدبلوم اجلييامعي للتكنولوجييياDUT ) : ختصيي(اهلندسيية امليكانيكيييةGM ،) اهلندسيية الكهربانيييية

(GE) اهلندسة الصناعية ، هندسة الطراني  أو هندسة املواد؛ ، 
 

 شييهادة   ( معييرتف مبعادلتهييا إلحييدى الشييهادات السييالفة الييذكر مثييل شييهادة الييتلين العيياليBTS أو )

 (.DTSالتلين املتخص  )شهادة 

أحييد  احلاصييل  علييى  ز مبيياراة مفتوحيية يف وجييه املرتشييح   يييتم عيين طرييي  اجتيييا   :ولااوج  الساانة ال اب ااة 

 :االدبلومات التالية أو ما يعادهل

 

 ؛دبلوم اإلجازة يف الدراسات األساسية: الرياضيات أو الرياضيات ي إعالميات أو علوم املادة ي فيزياص 
  يف العلوم والتلنيات.دبلوم اإلجازة 

 

كيفية 

 القبول

 :بالنسبة للسنة األوىل

املباراة الوطنية املشرتكة لاللتحا  باملدار  الوطنية يتم ولو  السنة األوىل بعد جناح املرتشح  يف 

 العليا للفنون واملهن وال  تنظم على مرحلت :

  لليينل  ا صييل  %75يلييي:  معييد  حمتسييب كمييا يرتكييز علييى نييوع البكالوريييا و انتليياص متهيييدي

 ؛للنل  ا صل عليها يف االمتحان اجلهوي % 25عليها يف االمتحان الوطين، 

 ؛االختبار الكتابي ينظم على الصعيد الوطين بالنسبة للملبول  يف االنتلاص متهيدي 
بيية يييتع  علييى كييل مرتشييا   انتلييامه حتميييل بطاقيية االسييتدعاص الجتييياز االختبييار الكتييابي ميين البوا 

وحتتوي هذه البطاقة خصوصيا   وطبعها،www.ensam-concours.maاإللكرتونية للمباراة 

 على املعلومات املتعللة مبركز االختبار الكتابي وكذا الوثاني  الالزم تلدميها الجتياز هذا االختبار.

 :للسنة الأالأة بالنسبة

  ،؛بناص على دراسة ملفات الرتشياانتلاص أولي 

 ) اختبارات كتابية ) للملبول  يف االنتلاص األولي. 

 للسنة ال اب ة: بالنسبة
 انتلاص أولي، بناص على دراسة ملفات الرتشيا؛ 

 .ملابلة مع جلنة املباراة 
 

كيفية الترشيح 

 لولوج السنة األولى

  يتع  على املرتشا تسجيل ترشيحه على البوابة اإللكرتونية اخلاصة باملباراة

www.ensam-concours.ma  ؛املخصصة لذلكخال  الفرتة وذلك 
 يتوجب على املرتشا ترتيب املدرست  حسب اختياره؛ 

 

 عناوينال

 للفنون والمهن ــ الدارالبيضاءالمدرسة الوطنية العليا 
 ، شارع النيل ، الدار البيضاء.150ص.ب 
 0522381822 – 0522564222الهاتف: 

 0522562093الفاكس: 
 www.ensam-casa.ma: الموقع اإللكتروني

 

 المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن ــ مكناس
 .50000، المنصور، مكناس 15920ص.ب:  2مرجان

 0661451281/91- 62 / 60 71 46 0535الهاتف: 
 0535467163/64الفاكس:
 www.ensam-umi.ac.maالموقع اإللكتروني: 

 ensam@aim.net.maالبريد اإللكتروني:

 
 

 

  

http://www.ensam-concours.ma/
http://www.ensam-concours.ma/
http://www.ensam-concours.ma/
http://www.ensam-umi.ac.ma/
mailto:ensam@aim.net.ma
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أهداف 

 التكوين

 

تكوين مهندس  كيميانيي  من مستوى عا ، يف مهين   الوطنية العليا للكيمياص باللنيطرة إىل ةاملدرس تهدف

تكوينا نظريا ، نتا  والبحث والتسيل يف ميادين الكيمياص الدقيلة وكيمياص املواد والبيئة والتنمية املستدامةاإل

سيتوى اهلندسية الكيميانييية الي      لالستجابة للحاجيات امللحية لسيو  الشيلل السييما عليى م     يؤهلهم وتطبيليا 

 .تساهم يف خل  قيمة مضافة يف وس  سوسيو اقتصادي حملي وجهوي ووطين يف حتو  مستمر

 

مدة 

ن التكوي

 والدبلوم

 

حيصييل ( سيينوات )عشييرة فصييو (، 5مخييس) الوطنييية العليييا للكيمييياص بيياللنيطرة ةاملدرسييتسييتلر  الدراسيية ب

 وينظم التكوين يف سلك  متتالي : دبلوم مهند .على  بعدها الطالب املتخر 
 

   أربعيية فصييو (، يرتكييز التكييوين فيييه علييى اجملييا  العلمييي       2يييدوم سيينت ) : السييلك التحضييلي املييدمج( )

 األساسي وتلنيات التعبل والتواصل واإلعالميات.

  ويهيم  ( سنوات)سيتة فصيو ( بعيد السيلك التحضيلي امليدمج      3ييدوم فييه التكيوين ثيالث)    : سلك املهندس .

التكوين بهيذا السيلك اجمليا  العلميي واليتلين األساسيي واملتخصي . كميا تللين بيه جمموعية مين املعيارف              

 املتعللة بتدبل املشاريع وتدبل امللاوالت والللات وتلنيات اإلعالم والتواصل.
 

 

شروط 

 الترشيح

حاصييال علييى شييهادة  أن يكييون بالسيينة األوىليشييرتط يف املرتشييا الراكييب يف االلتحييا   :  ولااوج الساانة األوىل

 :التالية إحدى الشعب يفالبكالوريا 

 العلوم الرياضيةشعبة  -

 :العلوم التجريبية شعبة  -
 مسلك العلوم الفيزيانيية؛ 
 .مسلك علوم احلياة واألرض 

 
 

 

 

كيفية 

القبول 

بالسنة 

 األولى

 

 مباراة تنظم على مرحلت  متتاليت : يتم ولو  السنة األوىل عن طري 
  ا صل عليها يف امتحانات البكالوريا؛ النتانيجانتلاص متهيدي يرتكز على 

 :اختبارات كتابية يف املواد التالية 

  الرياضيات 

 الكيمياص و صالفيزيا 

 الللة الفرنسية. 

 

إجراءات 

 الترشيح

 
للمدرسة   (CPI) ولو  األقسام التحضلية املدجمةيف اجتياز مباراة   الراكب  يتع  على املرتشح

  التالية:على البوابة اإللكرتونية  متسجيل ترشيحهالوطنية العليا للكيمياص باللنيطرة 

http://www.uit.ac.ma/ENSC 
 

 (للرتشياخال  الفرتة املخصصة  ) وذلك

 

 العنوان

Ecole Nationale Supérieure de Chimie 
Université Ibn Tofail 

BP 242, Kénitra 
 

  

 

 

 

http://www.uit.ac.ma/ENSC
http://www.uit.ac.ma/ENSC


 73صفحة 
CROSP – 2019/2020 

باط ـ سلا ـ القنيطرة بية والتكوين لجهة الر ية للتر  الأكاديمية الجهو
  المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني

 
 

 
 

 
 

 

 

أهداف 

 التكوين

 

إىل إعداد تلنيي  عيالي  مكيون  نظرييا وتطبيلييا ومتيوفرين       ملدار  العليا للتكنولوجيا ابيهدف التكوين 

 .على مهارات تلنية تسما هلم باالندما  يف خمتل  اجملاالت االقتصادية والتجارية والصناعية

 

مدة 

 التكوين

 والدبلوم

 املسيالك يف أحيد   الذي ميكن حتضيله يف سينت  )أربعية فصيو (،     (DUT) الدبلوم اجلامعي للتكنولوجيا -

 (.77)ص  1جدو   :بهذه املدار املفتوحة 

 .DUT-DEUG- DEUP-BTS: ال  ميكن حتضلها يف سنة واحدة بعد (LP) اإلجازة املهنية -

 (.80)ص  4جدو   :املدار بهذه املفتوحة  يف أحد املسالك
 

شروط 

 الترشيح

 

 يشرتط يف املرتشا الراكب يف االلتحا  بإحدى املدار  العليا للتكنولوجيا أن يكون:
 

 مسجال بالسنة النهانيية من سلك البكالوريا لسنة الرتشيا؛ 
 فيه الشعب، حسب التخص  املركوب حاصال على شهادة البكالوريا أو ما يعادهلا يف إحدى أو.  

 

كيفية 

 القبول

 يتم اللبو  بناص على انتلاص مرتكز على  معد  حمتسب كما يلي:

 معد  الرتجيا x( االمتحان اجلهوي معد  % 25 + االمتحان الوطين معد  75%)

 79وحسب نوع البكالوريا( أنظر ص:  DUT)معد  الرتجيا خيتل  حسب ختص  
 

كيفية 

 الترشيح

 

منصيية اللبييو  اإللكرتونييي  ييب علييى كييل مرتشييا )بعييد فييتا بيياب الرتشيييا( أن يلييدم ترشيييحه عيين طرييي     

وذلييك باتبيياع مراحييل الرتشيييا األربعيية املبينيية يف املنصيية، مييع االلتييزام بييالتواريخ  ، www.tawjihi.maاملوحييد: 

 ا ددة لكل مرحلة. 

 مرحلة تسجيل الدخو  باملنصة اإللكرتونية؛ -1

 الرتشيحات؛مرحلة إدخا   -2

 مرحلة اإلجابة عن ملرتحات الرتشيا؛ -3

 مرحلة إيداع مل  التسجيل. -4

 86ص:ا أنظر يحو  كيفية الرتش التفاصيلللمزيد من 
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 املوقع على اإلنرتنيت العنوان املدينة
 www.esto.ump.ma وجدة  473المركز الجامعي حي القدس ص.ب:  وجدة

 www.est-uh2c.ac.ma الواحة   الدار البيضاء 8012، ص.ب: 7طريق الجديدة كلم  الدار البيضاء

 www.est-usmba.ac.ma فاس     2427طريق إيموزار  ص.ب:  فاس

 www.ests.um5.ac.ma ،  سال المدينة 227شارع ولي العهد ص.ب:  سال

 www.est-umi.ac.ma مكناستوالل     3103طريق أكوراي ص.ب:  5كلم  مكناس

 www.esta.ac.ma ـ أكادير  33ص.ب: س /  المدرسة العليا للتكنولوجيا أكادير

 www.ests.uca.ma ـ آسفي 89طريق دار السي عيسى   ص.ب:  آسفي

 www.este.uca.ma ـ الصويرة 383طريق أكادير، الغزوة الصويرة الجديدة ص ب  10كلم  الصويرة

 www.estl.ac.ma العيون -مارس   25تجزئة 3007المدرسة العليا للتكنولوجيا، ص.ب العيون

 www.estg.ac.ma 81000كلميم 1317المدرسة العليا للتكنولوجيا، ص.ب: كلميم

 سيدي بنور
،  229خليةةةل جبةةةران، ص ب:رئاسةةةة جامعةةةة شةةةعيب الةةةدكالي شةةةارع جبةةةران 

 الجديدة 24000
www.ucd.ma 

 بني مالل
 www.usms.ma بني مالل  23000-591رئاسة جامعة السلطان موالي سليمان ص.ب:

 الفقيه بن صالح

 www.estk. umi.ac.ma 54000خنيفرة  ،10إلى مكناس، ص.ب:  8الطريق الرئيسية رقم  خنيفرة

 www.estb.ac.ma برشيد 218ص ب:، شارع الجامعة برشيد

 www.uit.ac.ma ، القنيطرة242رئاسة جامعة ابن طفيل ، ص ب  القنيطرة
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 بالمدارس العليا للتكنولوجياالمفتوحة  ( DUTالدبلوم الجامعي )   : مسالك 1الجدول 
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 20192020/برسم الموسم  المسالك المعتمدة

                Administrateur de systèmes et réseaux 
                Administration des  Réseaux Informatiques 
                Agroalimentaire et Génie Biologique 

                Agro- industrie 
                Bio analyses et Contrôles 
                Biotechnologie Végétales 

                Commercialisation du produit Agro-Alimentaire 
                Construction et Energétique du Bâtiment 
                Développement des Territoires Ruraux 
                Développeur d’applications informatiques 

                Electronique Embarquée pour l’Automobile 

                Electronique et Informatique Industrielle 
                Energies renouvelables et efficacité énergétique 

                Energies renouvelables 

                Environnement et techniques de l’eau 
                Finance Comptabilité  

                Finance Banque et Assurance 

                Finance, Comptabilité et Fiscalité 
                Génie Agrobiologique 

                Génie Agro environnement 
                Génie biologique 
                Génie Bio-industriel 
                Génie Civil 
                Génie de l’ environnement 
                Génie des Procédés 

                Génie Electrique et Energie Renouvelables 

                Génie Electrique 

                Génie Electrique et Informatique Industrielle 

                Génie Industriel et Maintenance 
                Génie Informatique 
                Génie Informatique   embarquée 

                Génie logiciel 

                Génie Mécanique et Productique 
                Génie thermique et Energétique 

                Gestion des banques et assurances 

                Gestion des Entreprises et des Administration 
 

         
      Gestion des organisations et destinations 

Touristiques 
                Gestion des Ressources Humaines 

                Gestion Logistique et Transport 
                Industrie Agroalimentaire 
                Informatique 

                Informatique décisionnelle et sciences de données  
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 20192020/برسم الموسم  المسالك المعتمدة

                Informatique de Gestion 

                Informatique et Gestion des Entreprises 
                Informatique industrielle et Systèmes Automatisés 

                Logistique et Transport 

 
         

      Maintenance Industrielle des Systèmes 

Electromécaniques 

                Management des entreprises 
                Management Logistique et Transport 

                Mécatronique industrielle 
                Métiers de désert et de la mer 
                Métiers du social et de l’animation socioculturelle 
                Métiers logistiques comptabilité et finance 

                Réseaux et Télécommunications 
                Statistique et Informatique Décisionnelle 

                Systèmes embarqués 
                Techniques de Commercialisation et des services 

                Techniques de Commercialisation  

 
         

      Techniques de Communication et de 

Commercialisation 

                Techniques de Commercialisation et des services 

                Techniques de Management 
                Techniques du Son et de l’Image 

                Techniques de Gestion Commerciale 

                Techniques de Vente et Services Clients 
                Techniques Instrumentales et Management Qualité 

                Techniques juridiques 
                Technologie et Diagnostique électrique Automobile  

                Technologie Agroalimentaires  

                Technologie Industriel de l’Automobile 
                Web Marketing 
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 DUT اجلامعي للتكنولوجياالدبلوم : املؤسسات اجلامعية األخرى املعنية بتحضل 3جدول 

برسم الموسم  المسالك المعتمدة

/20192018 

المدرسة العليا 

ألساتذة التعليم 

التقني 

 بالمحمدية

المدرسة 

العليا ألساتذة 

التعليم التقني 

 بالرباط

المدرسة 

 العليا لألساتذة

 مراكش

المدرسة 

العليا لألساتذة 

 بتطوان

كلية طب 

األسنان 

بالدار 

 البيضاء

طب كلية 

األسنان 

 بالرباط

Assistante Dentaire       

Génie Biologique       

Génie Electrique       

Génie Mécanique et Productique       

Multimédia et Conception Web       
Technologie de Laboratoire de 

prothèse dentaire 
      

Administration et organisation de 

l’entreprise 
      

Finance et Comptabilité       

Ingénierie Informatique        

Génie thermique et énergie       
Sciences et technologies du verre et 

de la céramique 
      

 

 
 

 

 

 اإلجازة المهنية التخصصات
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Logistique de Distribution   
 

        

Génie Civil            

Ingénierie des Applications Mobiles            

Instruction et Maintenance Biomédicale            

Diagnostic et maintenance des systèmes 

électroniques embarqués dans l’automobile 
    

 
  

    

Maintenance des équipements scientifiques            

Efficience Energétique et Acoustique du Bâtiment            

Marketing des Services et Management des Points 

de Ventes 
       

    

Management Stratégique des Organisations            

Développement des Systèmes d'Information et des 

Communication 
       

    

Energies Renouvelables et Efficacité Energétique            

Informatique Décisionnelle et Statistique            

Instrumentions et  Systèmes            

Energies renouvelables et Procédés            

Génie Informatique            

Finance et Management            

Gestion des ressources humaines            

 

 

 
  

 (اإلجازة المهنية) : المسالك المفتوحة بالمدارس العليا للتكنولوجيا4جدول 

 .يف مؤسسات جامعية أخرى DUT الدبلوم اجلامعي للتكنولوجياإضافة إىل املدار  العليا للتكنولوجيا يتم حتضل 
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Management de la Logistique et de la Qualité            

Marketing et CRM            

Gestion de Production et Management Industriel            

Management du tourisme            

Ingénierie des Systèmes Informatiques Et Logiciels            

Informatique et Gestion d'Entreprises            

Automatisme et Gestion de Bâtiment            

Exploitation industriel et Maintenance            

Gestion Commerciale            

Mécatronique            

Comptabilité ,Finance et  Audit            

Génie des Procédés            

Logiciel et Administration Avancée des systémes            

 ( )تتمة(اإلجازة المهنية) : المسالك المفتوحة بالمدارس العليا للتكنولوجيا4جدول 
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الدبلوم 

الجامعي 

للتكنولوجيا 

(DUT) 

 مدة التكوين والدبلوم: .1

(، حيصل بعدها الطالب املتخر  على الدبلوم اجلامعي للتكنولوجيا يف أحد التخصصات 2يدوم التكوين سنت )

 املتوفرة.

 شروط الولوج: .2

 احلصو  على شهادة البكالوريا برسم السنة اجلارية؛ -

 دجنرب  من السنة  اجلارية. 31سنة عند  22السن ال يتجاوز  -

 

 : كيفية الرتشيح .3

 ا جيا  ا يددة   يف ،    http://preins.um5.ac.maيتم التسجيل األولي عيرب األنرتنييت عليى املوقيع:    

 .لذلك

 : كيفية القبول .4

 يتم اللبو  عن طري  انتلاص بناص على  املعد  العام  ا صل عليه يف االمتحان الوطين للبكالوريا.

 نوع البكالوريا التخصص

DUT en Génie Mécanique et Productique 

(GMP) 

 بكالوريا علوم وتكنولوجيات ميكانيكية 

 بكالوريا علوم رياضية فأف و فبف 

 بكالوريا علوم فيزيانيية 

DUT en Génie Electrique (GE) 

  كهربانييةبكالوريا علوم وتكنولوجيات 

 بكالوريا علوم رياضية فأف و فبف 

 بكالوريا علوم فيزيانيية 

DUT en Génie Thermique et 

Energétique (GTE) 

 بكالوريا علوم وتكنولوجيات ميكانيكية 

 بكالوريا علوم وتكنولوجيات كهربانيية 

 بكالوريا علوم رياضية فأف و فبف 

 بكالوريا علوم فيزيانيية 

 بكالوريا علوم حياة وأرض 

DUT en Sciences et Techniques des Verres 

et Céramiques (STVC) 

 بكالوريا علوم رياضية فأف و فبف 

 بكالوريا علوم فيزيانيية 

 بكالوريا علوم حياة وأرض 
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المسالك 

الجامعية 

للتربية 

(FUE) 

 مدة التكوين والدبلوم: .1

للتيدريس  (، حيصيل بعيدها الطاليب املتخير  عليى إجيازة مهنيية تؤهليه         1يدوم التكوين بهذه املسيالك سينة واحيدة)   

 بالتعليم اخلصوصي كما تؤهله الجتياز مباراة ولو  املراكز اجلهوية ملهن الرتبية.

 

 شروط الولوج املسالك

 Sciences de l’Ingénieur en Mécanique  إجازة يف اهلندسة امليكانيكيةGMأو ما يعادهلا 

 Sciences et Technologies 

Electriques 

 GE-EEA-GEII- -EMSA :إجييييييييييييازة يف

Mécatronique أو ما يعادهلا 

 Economie et Gestion إجازة يف االقتصاد أو االقتصاد والتدبل أو ما يعادهلا 

 Chimie Physique 
أو مييا  SMCأو SMPأو الكيمييياص أو إجييازة يف الفيزييياص

 يعادهلا

 

 يتم اللبو  عن طري :: كيفية القبول .2
 + اختبار كتابي + ملابلة. اإلجازةانتلاص بناص على  النل  ا صل عليها يف الفصو  الستة من سلك 

 

سلك الماستر 

(M) 

والماستر 

 المتخصص

(MS) 

 

 

 مدة التكوين والدبلوم:  .1

(، حيصييل بعييدها الطالييب املتخيير  علييى شييهادة املاسييرت  يف أحييد        2يييدوم التكييوين بهييذا السييلك سيينت )    

 التالية:التخصصات 

•Génie Electrique (MF )الماستر األساسي()   

•Eau Energie et Environnement  (M ص()الماستر المتخص)   

•Génie Mécanique (M) )الماستر المتخصص(   

 :الرتشيح شروط .2
يشرتط يف املرتشا لاللتحيا  بسيلك املاسيرت أن يكيون حاصيال عليى إجيازة علميية أو تكنولوجيية )حسيب           

 املطلوب(.املاسرت 

 كيفية القبول:  .3

 يتم اللبو  عن طري  انتلاص )دراسة املل ( + ملابلة.
 

 

سلك 

 المهندسين

 مدة التكوين والدبلوم: .1

فصيو (، حيصيل بعيدها الطاليب املتخير  عليى دبليوم         6يدوم التكوين بهيذا السيلك ثيالث سينوات )     

 مهند  دولة  يف أحد التخصصات التالية:

 •Conception et Production Industrielle (CPI) 

 •Génie Biomédicale (GB) 

 •Génie Electrique (GE) 

 الرتشيح: شروط .2
 يشرتط يف املرتشا لاللتحا  بسلك املهندس :

 (CNC) طلبة األقسام التحضلية ويتم اللبو  عن طري  املباراة الوطنية املشرتكة: 1ةفئ

 ,DEUP, Licence DUT,DEUT:2فئة

 كيفية القبول:  .3

 .يتم  اللبو  عن طري  انتلاص )دراسة املل ( + ملابلة

 

 الرباط املعاهد 6207املدرسة العليا ألساتذة التعليم التلين، شارع اجليش امللكي، مدينة العرفان،ص ب: 

http://enset.um5s.ac.ma 
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سلك الدبلوم 

الجامعي 

للتكنولوجيا 

(DUT) 

 كيفية القبول الرتشيح شروط التخصص

Génie Electrique et 

Informatique Industriel (GEII) 

أو ما  أو علمية بكالوريا تكنولوجية

انتلاص بناص على   يعادهلا

نل  امتحان 

 شهادة البكالوريا

Finance et Comptabilité 
بكالوريا علمية + علوم اقتصادية + 

 علوم التدبل ا اسباتي
Administration et Organisation 

des Entreprises 

 :  مدة التكوين والدبلوم .1

(، حيصييل بعييدها الطالييب املتخيير  علييى الييدبلوم اجلييامعي      2يييدوم التكييوين بهييذا السييلك سيينت )    

  DUTللتكنولوجيا 
 

 

سلك اإلجازة 

 (LPالمهنية)

 التخصص شروط الرتشيح
الثالثة )الفصيل    بالسنة لاللتحايشرتط يف املرتشا 

 ,DUT, BTS اخليامس( أن يكيون حاصيال عليى :    

DEUP, DTS يف جماالت العلوم والتكنولوجيات ؛ 

 Génie Mécanique et 

Automatisation des Systèmes 

Industriels (GMASI( 
  بالسنة األوىل )الفصيل  لاللتحايشرتط  يف املرتشا 

 األو ( أن يكون حاصال على بكالوريا:

وتكنولوجييييييات ميكانيكيييييية ، عليييييوم عليييييوم 

 رياضية فأف وفبف، علوم فيزيانيية؛

 Génie Mécanique des Systèmes 

Industriels(GMSI( 

  بالسنة األوىل )الفصيل  لاللتحايشرتط  يف املرتشا 

األو ( أن يكون حاصال عليى بكالورييا: عليوم رياضيية     

فأف وفبف، علييوم فيزيانيييية، علييوم حييياة واألرض، علييوم    

 صادية وعلوم التدبل ا اسباتي؛اقت

 Commerce et Distribution (CD( 

  بالسنة األوىل )الفصيل  لاللتحايشرتط  يف املرتشا 

األو ( أن يكون حاصال عليى بكالورييا: عليوم رياضيية     

 فأف وفبف، علوم فيزيانيية، علوم اقتصادية؛

 Administration et Gestion des 

Entreprises- Gestion 

Administrative et Ingénierie de 

Formation(AGE-GAIF( 

  بالسنة األوىل )الفصيل  لاللتحايشرتط  يف املرتشا 

األو ( أن يكون حاصال عليى بكالورييا: عليوم رياضيية     

 فأف وفبف، علوم فيزيانيية، علوم اقتصادية؛

 Administration et Gestion des 

Entreprises- Gestion des 

Ressources Humaines (AGE-

GRH( 
 : انتلاص )دراسة املل ( + ملابلة.اللبو  يتم عن طري 
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المسالك الجامعية في 

 (FUEالتربية)

يدوم التكوين بهذا السلك سنة واحدة، حيصل بعدها الطاليب املتخير  عليى اإلجيازة املهنيية        .1

 التالي:( يف التخص  FUEيف املسالك اجلامعية للرتبية )

sciences économiques et Comptable (SEC) 

باملسالك اجلامعية يف الرتبية أن يكون حاصيال عليى إجيازة أو     لاللتحا يشرتط يف املرتشا  .2

 Economie et Gestion – Gestionإجييازة مهنييية يف أحييد التخصصييات :     

Comptable et Financière – Gestion des Entreprises 

 انتلاص )دراسة املل ( + ملابلة. طري :اللبو  يتم عن  .3

 

 

الماستر المتخصص 

(MS) 

 Système d’Information Distribués (SID) 

Conditions d’admission : 

Licence Fondamentale, professionnelle ou Maitrise en Informatique, 

Mathématiques et informatique, Mathématiques appliquées ou 

diplôme équivalent. 

 

 Contrôle de Gestion et Ingénierie Financière (CGIF)  

Conditions d’admission 

Licence Fondamentale, professionnelle en Economie et gestion, 

Gestion comptable et financière, Gestion des entreprises ou diplôme 

équivalent 
 

 

 ا مدية - 159ألساتذة التعليم التلين با مدية، ،شارع احلسن الثاني، ص ب: املدرسة العليا 

http://www.enset-media.ac.ma 
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86 
 

87 
 

88 

 واالتصا  ل عالم العالي املعهد (ISIC) .................................. 

 املعلومات علوم مدرسة (ESI)  ........................................... 

 للرتمجة العليا فهد امللك مدرسة(ESRFT) ............................. 
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أهداف 

 التكوين

عمليها  األطر العليا املختصة يف تلنيات اإلعالم واالتصا ، قصد تأهيليها ملزاولية    يهدف التكوين إىل إعداد

 ص.واللطاع اخلات اإلعالمية واإلدارات واملؤسسات العمومية واجلماعات ا لية باملؤسسا

 

مدة 

التكوين 

 والدبلوم

، يدوم التكوين باملعهد ثالث سنوات )ستة فصو (، حيصل بعدها الطالب املتخر  LMDبعد اعتماد نظام 

 :على إجازة يف اإلعالم واالتصا 

 

 :ملحوظة

  السيينوات الييثالث فييرتات تدريبييية يف نهاييية كييل سيينة جامعييية داخييل مؤسسييات إعالمييية    تتخلييل هييذه

 خمتلفة؛

 .الدراسة باملعهد منظمة يف قسم : قسم الللة العربية وقسم الللة الفرنسية 

 .نظام التكوين باملعهد هو نظام خارجي 

 

شروط 

 الترشيح

 ؛ للسنة احلالية أو السنة املاضية أو ما يعادهلا (مجيع الشعب)بكالوريا ال شهادة 

   ة والفرنسية العربي الللات: ويفللبكالوريا املعد  العام  يف 20\14احلصو  على نلطة تعاد  أو تفو

 .الللة الثالثةو

  من سنة الرتشيا. دجنرب 31عندسنة  25سنة وأن ال يفو   17أن ال يلل عمر املرشا عن 

 

كيفية 

 القبول

 أولي: بناص على النتانيج ا صل عليها يف امتحان نيل شهادة البكالوريا؛ انتلاص 

 :اختبارات كتابية، و تشتمل على 

 ؛ حترير موضوع عام 

  ؛ وترمجة تلخي  ن 

  ؛الثالثةاختبار يف الللة 
 :اختبارات شفوية 
 .املعهد  تاز هذه االختبارات الناجحون يف االختبارات الكتابية، وتشتمل على ملابلة مع جلنة من أساتذة 

 

 مسطرة

 الترشيح

 : ب على املرتشح ، بعد فتا باب الرتشيا

، وسيتوصلون بإشعار بإييداع   www.isic.maتعبئة استمارة التسجيل على املوقع اإللكرتوني للمعهد  (1

  املل  عرب نفس املوقع؛

 ؛، ويتكون منيف ا جا  ا ددة لذلك ،إيداع مل  الرتشيا لدى مكتب شؤون الطلبة باملعهد (2

 نسخة من بطاقة التعري  الوطنية مصاد  عليها؛ 

 صورتان حديثتان للتعري ؛ 

 ؛استمارة التسجيل على املوقع اإللكرتوني للمعهد 

    علييى للحاصييل  ا بالنسييبة  ميياالمتحييان الييوطين واالمتحييان اجلهييوي مصيياد  عليه   كشيي  ليينل

بكالورييا   ملرتشيحي بكالوريا السنة املاضية، وكش  لنل  االمتحان اجلهوي مصاد  عليه بالنسيبة   

 السنة احلالية؛
دعاصات عن النيحة بأهياص املرتشيح  اليذين   انتليامهم عليى موقيع املعهيد، وتبعيث هليم اسيت           تم اإلعالني

 اجتياز املباراة عرب نفس املوقع.
 

 عنوان

 المؤسسة

 ، الرباط املعاهد 6205ص.ب:  مدينة العرفان املعهد العالي ل عالم واالتصا  ، شارع عال  الفاسي،

 www.isic.ac.maاملوقع اإللكرتوني: ي  05 37 68 13 81اهلات : 
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أهداف 

 التكوين

 

يف ميييدان هندسيية التوثييي  وإدارة الوثيياني  واألرشييي  والييذكاص التنافسييي   إعييداد أطيير متخصصيية  

واليلظة االسرتاتيجية وهندسة املعارف ونظم املعلومات. إىل جانب التكيوين تنياط باملدرسية مهيام     

 البحث العلمي يف خمتل  ختصصات علوم املعلومات واجملاالت املرتبطة بها.
 

 

 التخصصات

 التخصصات التالية:توفر املدرسة تكوينا يف 

 

 نظم املعلومات. *        الذكاص التنافسي واليلظة االسرتاتيجية*                     هندسة التوثي *

  .هندسة املعارف وا تويات املعرفية*      إدارة الوثاني  واألرشي *

 

الشهادات 

 الممنوحة

 

 تتوىل املدرسة حتضل وتسليم الشهادات الوطنية التالية:

 

 املاسرت؛  دبلوم مهند  الدولة؛ 

 املاسرت املتخص  ؛  . الدكتوراه 
 

 

 مدة  التكوين

وكيفية 

 الولوج

 سلك المهندس:
 يستلر  هذا السلك ستة فصو  دراسية )ثالث سنوات(، ويفتا يف وجه:

         الناجح  يف املباراة الوطنية لاللتحيا  مبؤسسيات تكيوين املهندسي  مين بي  خر يي

 التحضلية العلمية والتكنولوجية.األقسام 

        احلاصييل  علييى شييهادة إعالمييي مشييفوعة بشييهادة البكالوريييا يف أحييد مسييالك الشييعب

% مين عيدد   10العلمية أو التكنولوجية أو شهادة معرتف مبعادلتها هليا. وذليك يف حيدود    

 امللاعد املخصصة سنويا لولو  هذا السلك.
 لدولة.ويتو  السلك املذكور مبنا دبلوم مهند  ا

 سلك الماستر:
 يستلر  سلك املاسرت أربعة فصو  دراسية )سنت (، ويفتا يف وجه احلاصل  على:

 شهادة إعالمي؛ 

 شهادة اإلجازة يف الدراسات األساسية؛ 

 شهادة اإلجازة املهنية؛ 

 شهادة وطنية من نفس املستوى؛ 
 أو شهادة معرتف مبعادلتها هلا.
 املاسرت أو املاسرت املتخص .ويتو  هذا السلك مبنا شهادة 

 سلك الدكتوراه:
 يستلر  هذا السلك ثالث سنوات، ويفتا يف وجه احلاصل  على:

 دبلوم مهند  الدولة؛ 

 شهادة إعالمي خمت ؛ 

 شهادة املاسرت؛ 

 شهادة املاسرت املتخص ؛ 
 أو شهادة معرتف مبعادلتها هلا.

 ويتو  هذا السلك مبنا شهادة الدكتوراه.
 

 عنوان

 المؤسسة

 .الرباط  املعاهد  6204 :مدرسة علوم اإلعالم ، شارع عال  الفاسي أكدا  العالي ص. ب

 www.esi.ac.ma: املوقع اإللكرتونييي     13 49 77 0537اهلات :
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أهداف 

 التكوين

 

الرتمجية التحريريية   تهدف الدراسة مبدرسة امللك فهد العليا للرتمجة إىل تكوين اختصاصي  يف 

أو الفوريية قيادرين عليى مزاولية أعمياهلم يف خمتلي  اللطاعيات العموميية أو اخلاصية أو املنظميات           

 ة وكذا يف جما  البحث العلمي.يالدول

كما تنظم بهذه املؤسسة حللات دراسية لفانييدة األشيخاص اليراكب  يف إعيادة التكيوين واسيتكما        

 ىل دورات لتعليم للات أجنبية.اخلربة يف هذا امليدان باإلضافة إ

 

 

مدة التكوين 

 والدبلوم

تستلر  مدة الدراسة باملدرسة سنت  )أربعة فصو  بعد اإلجازة( حيرز بعدها الطالب النياجا دبليوم   

 فمرتجم حتريريف. واملسالك املتوفرة باملدرسة هي:

 فرنسية"؛ –إسبانية  –مسلك "الترجمة عربية  -
 إنجليزية"؛ –فرنسية  –مسلك "الترجمة عربية  -
 فرنسية"؛ –إنجليزية  –مسلك "الترجمة عربية  -
 فرنسية". –المانية  –مسلك "الترجمة عربية  -

 

شروط 

 الترشيح

 تفتا املباراة لولو  مدرسة امللك فهد العليا للرتمجة يف وجه حاملي اإلجازة أو ما يعادهلا حسب املسالك:

 

 أو ما يعادهلا املطلوبةاإلجازة  لك املفتوحة باملدرسةااملس

 إجنليزيةف –فرنسية  –فالرتمجة عربية 

 اإلجازة يف الدراسات العربية -

 اإلجازة يف الدراسات الفرنسية -

اإلجازة يف اللانون العام أو اخلاص بالللة  -

 الفرنسية

 اإلجازة يف العلوم -

 اإلجازة يف العلوم االقتصادية -

 اإلجازة يف الدراسات اإلجنليزية - فرنسيةف –إجنليزية  –فالرتمجة عربية 

 اإلجازة يف الدراسات اإلسبانية - فرنسيةف –إسبانية  –فالرتمجة عربية 

 اإلجازة يف الدراسات األملانية - فرنسيةف. –املانية  –فالرتمجة عربية 

 

 

 

 كيفية القبول

 انتلاص أولي عن طري  دراسة املل ؛ 

 اختبارات  كتابية وتشتمل على: 
 املعامل املدة املواد

    ترمجيية ميين اللليية العربييية  إىل اللليية األجنبييية األوىل )فرنسييية أو

 إجنليزية أو إسبانية أو أملانية(.

2  3 

 ىل )فرنسية أو إجنليزيية أو إسيبانية   وترمجة من الللة األجنبية األ

 أو أملانية( إىل الللة العربية . 

2  3 

  إجنليزيية( إىل الللية   ترمجة من الللة األجنبية الثانية )فرنسية أو

 العربية  .

2  2 
 

 .ملابلة مع جلنة من األساتذة عند االقتضاص 
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 ملف الترشيح

 

 مل  الرتشيا من الوثاني  التالية: يتكون

     طلب املشاركة يف املباراة حيرر على مطبوع خاص تسلمه مدرسة امللك فهيد العلييا للرتمجية

 www.ecoleroifahd.uae.maأو يتم حتميله على املوقع اإللكرتوني للمؤسسة: 
           لرتشييحات بصيفة مؤتية    شيهادة تثبيت احلصيو  عليى اإلجيازة املطلوبية، كيل أنيه ميكين قبيو  ا

 بالنسبة للطلبة املسجل  يف الفصل الساد  من اإلجازة؛
 كش  تام للنل  وامليزات ا صل عليها خال  فصو  اإلجازة؛ 

  )بيان السلة الذاتية للمرتشا)ة(Curriculum Vitae)؛ 
 نسخة من شهادة البكالوريا؛ 
 نسخة من بطاقة التعري  الوطنية؛ 
 ديا وإسم وعنوان املرتشا.ظرفان حيمالن طابعا بري 

 

إىل  مدرسية املليك فهيد العلييا للرتمجية أو ترسيل عيرب الربييد        تودع ملفات الرتشيا كاملية ليدى إدارة   

 ا جا  ا ددة لذلك.يف العنوان املب  أسفله وذلك 

 
 

 عنوان

 المؤسسة

 مدرسة امللك فهد العليا للرتمجة،مصلحة الشؤون الطالبية،

 طنجة. 410طري  الشرف، ص.ب: 

 
 

 

 

   
 

 

 
 

  

http://www.ecoleroifahd.uae.ma/


 90صفحة 
CROSP – 2019/2020 

باط ـ سلا ـ القنيطرة بية والتكوين لجهة الر ية للتر  الأكاديمية الجهو

  المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني
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 للسياحة الدولي العالي املعهد(ISIT) ......................................... 

 السياحي املهين التكوين مؤسسات................................................ 
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أهداف التكوين 

 تهمدو

 والفندقية السياحية امللاوالت وتدبل إدارة يف ةمتخصص أطر إعداد إىل باملعهد التكوين يهدف.  

 ) يدوم التكوين باملعهد ثالث سنوات )ستة فصو. 
 

شروط 

 الترشيح

 

 الشعبة شروط الترشيح

 : بكالوريا السنة اجلارية أو السنت  املاضيت  يف الشعب أو املسالك التالية -

ا داب والعلوم  ،رياضيةفأف وفبف ي علوم فيزيانيية ي علوم احلياة واألرضي علوم 

 ؛التجارةمسلك أو بكالوريا مهنية:  اإلنسانية

 ؛ 14/20البكالوريا يفو  أو يساوييف   امتحان معد  عام  -

 سنة على األكثر. 25السن  -

شعبة التدبير 
 السياحي

Management 

touristique 

    اجلارييية أو السيينت  املاضيييت  يف الشييعب أو املسييالك التالييية    بكالوريييا السيينة: 

أو بكالورييا مهنيية: فنيون    عليوم اقتصيادية أو عليوم التيدبل ا اسيباتي       بكالوريا

، مييع احلصييو  علييى معييد  عييام للبكالوريييا  خييدمات الطعاميية ،الطييبخ، ا اسييبة

 ؛12\20يفو  أو يساوي 

   تلين يف الفندقة للسينة اجلاريية أو السينت  املاضييت ، ميع احلصيو         دبلومأو

 ؛14\20على معد  عام تلين يفو  أو يساوي 

 على األكثر. سنة 25السن   -

شعبة التدبير 
اإلجرائي للفندقة 

 والطعامة
Management 

opérationnel de 

l’hôtellerie et de 

la restauration 

 

كيفية 

 القبول

  أولي اعتمادا على املعد  العام لشهادة البكالوريا أو لدبلوم تلين.انتلاص 

 :اختبارات كتابية يف املواد التالية 

 التدبل اإلجرانيي للفندقة والطعامةشعبة  شعبة التدبل السياحي

 

  ؛الثلافة العامة 

  الللة األجنبية. 

  ؛الثلافة العامة 

 ؛ الللة األجنبية 

 ا اسبة ؛  
 

إجرتءات 

 ملفو

 الترشيح

 عند فتا باب التسجيل يف املباراة، يلوم املرتشا بي :

وطبعهيا بعيد التوصيل بهيا     ،   www.concours.isitt.ma:  تعبئة استمارة التسجيل على املوقيع اإللكرتونيي   (1

 ؛اإللكرتوني  هعرب بريد

والييذي يتكييون ميين  (إىل العنييوان أسييفله العييادي عييرب الربيييد)إيييداع أو إرسييا  مليي  الرتشيييا إىل إدارة املعهييد  (2

 الوثاني  التالية:

  ؛املستخرجة من املوقع موقعة من طرف املرتشااستمارة التسجيل األولي 

 نسخة طب  األصل لشهادة البكالوريا أو لدبلوم تلين؛ 

   شهادة البكالوريا أو لدبلوم تلين؛نسخة طب  األصل لكش  نل 

 فوتوكرافية للمرتشا؛ صورة 

 اسم وعنوان املرتشا؛طابعا بريديا و  حيمالن  ظرف 

 .نسخة من بطاقة التعري  الوطنية مصاد  عليها 
 

 

علييييى املوقييييع اإللكرتونييييي للمعهييييد     النهانيييييية النتييييانيجاالنتليييياص األولييييي     نتييييانيجيييييتم إعييييالن  ملحوظيييية: يييييي  

(www.isitt.ma ( وكذا على موقع الوزارة )www.tourisme.gov.ma؛ ) 

 

 عنوان

 المؤسسة

 ، خليج طنجة 1651شارع عال  بن عبد اهلل، ص.ب  13املعهد العالي الدولي للسياحة، مكتب املباريات، 

 isitconcours@isitt.ma: الربيد اإللكرتونيييي  www.isitt.ma: املوقع اإللكرتوني
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 البحرية للدراسات العالي املعهد(ISEM) .................................. 

 البحري للصيد العالي املعهد(ISPM)....................................... 

 البحري الصيد يف املهين التكوين مؤسسات................................... 
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 التكوينأهداف 
إىل تكييوين أطيير متخصصيية يف ميييدان املالحيية البحرييية ومؤهليية  املعهييد العييالي للدراسييات البحريييةيهييدف 

 .(LMD)، و يعتمد املعهد اهلندسة البيداكوجية للعمل يف قطاع الصيد البحري و املالحة التجارية
 

مدة التكوين 

 والدبلوم

 السلك بي:( فصو  ويتو  هذا 6يستلر  ستة ): السلك األول 
 شهادة مالزم أعالي البحار بدرجة اإلجازة املهنية؛ 
 .شهادة مالزم ميكانيكي من الدرجة األوىل يف املالحة التجارية بدرجة اإلجازة املهنية 

 

 ( فصيو  بعيد السيلك العيادي. ويتيو  بشيهادات مين درجية املاسيرت          4يستلر  أربعية ) : السلك العالي

 املتخص : 
  البحار؛شهادة ربان أعالي 
 شهادة ضاب  ميكانيكي من الدرجة األوىل يف املالحة التجارية؛ 
 .شهادة متصرف يف الشؤون البحرية 

 شهرا( للتدريب الفعلي واملؤطر . 12تشمل مدة الدراسة يف السلك العالي إلزاميا فصل  )
 

 سلك الدكتوراه  : 

 .بشهادة الدكتوراهويتو  هذا السلك ، السلك العالي ( سنوات بعد3يستلر  ثالث )
 

شروط 

 الترشيح

 :أن يكون: السلك العادييشرتط يف املرتشا لاللتحا  بالسنة األوىل  من  السلك األول 

 :حاصال على شهادة البكالوريا يف إحدى الشعب التالية 

 علوم رياضية  علوم وتكنولوجيات كهربانيية 

 علوم جتريبية  علوم وتكنولوجيات ميكانيكية 

   السيينة اخلتامييية ميين سييلك   األسييدو  األو  ميين  يف  14/20معييد  يفييو  أو يسيياوي حاصييال علييى

 البكالوريا 

  على األقل ؛  حاصال على شهادة البكالوريا مبيزة مستحسن 

 دجنرب من سنة الرتشيا؛ 31سنة على األكثر بتاريخ  21جنسية ملربية باللا من العمر 

 بصرية جيدة وحالة نفسية عادية() قدرة هعية قادرا بدنيا على ممارسة مهن البحر. 
 

 أن يكيون حاصيال عليى     السيلك العيالي  يشرتط يف املرتشا لاللتحا  بالسنة األوىل  من  :السلك العالي

 إحدى الشهادات التالية:

     دبلوم السلك العادي للمعهد: بالنسبة للمرتشح  الراكب  يف حتضل دبلوم ربيان أعيالي البحيار أو

 الدرجة األوىل يف املالحة التجارية ؛ دبلوم ضاب  ميكانيكي من

 .اإلجازة أو ما يعادهلا بالنسبة للمرتشح  الراكب  يف حتضل دبلوم متصرف يف الشؤون البحرية 

 

 كيفية القبول

 من السلك األو  عن طري  مباراة تشمل ما يلي:  بالسنة األوىل يتم اللبو 

 انتلاص أوليا؛ 

  ؛)ملرر سلك البكالوريا( التالية: الرياضيات، الفيزياص والللة اإلجنليزيةاختبارات كتابية يف املواد 

 .ملابلة مع جلنة املباراة 
 

 ملف الترشيح

  موقع املعهد  علىبطاقة معلومات للرتشيا للمباراة يتم حتميلها: www.isem.ac.ma 

    السيينة األوىل ميين سييلك البكالوريييا   وبيييان نليي   السيينة الثانييية بكالوريييا  األسييد  األو  ميين  بيييان نليي

 ؛االمتحان اجلهوي و

  فوتوكرافيتان؛صورتان 

 ؛ ظرفان حيمالن اسم وعنوان املرتشا وطابعا بريديا 

 نسخة من بطاقة التعري  الوطنية مصاد  عليها؛ 
 ال  تصل عرب الربيد.ملحوظة:  ب إيداع مل  الرتشيا مبلر املعهد وال تلبل امللفات 

 

 المؤسسة عنوان

 الدار البيضاص.،،طري  اجلديدة 7كلم املعهد العالي للدراسات البحرية،

 www.isem.ac.ma  -  0522230746/ 44اهلات :

 

  

 

 

 

http://www.isem.ac.ma/
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أهداف 

 التكوين
 البحري.إىل تكوين أطر عليا مؤهلة للعمل يف قطاع الصيد للصيد البحري املعهد العالي يهدف 

 

مدة التكوين 

 والدبلوم

( سنوات، حيصل بعدها الطالب املتخر  على دبلوم اإلجازة املهنيية  3يدوم التكوين باملعهد ثالث )

 يف التخصصات التالية: 
 

 

 الصيد؛ 

 ميكانيك الصيد؛ 

 .معاجلة وتثم  منتوجات الصيد 
 

 داخلي. التكوين نظام ملحوظة:

 

شروط 

 الترشيح

 أن يكون:يشرتط يف املرتشا 

 تعادهلا؛ شهادة أو تكنولوجية أو علمية البكالوريا شهادة على حاصال 

 ؛دجنرب من سنة الرتشيا 31سنة على األكثر بتاريخ  21باللا من العمر 

 قدرة هعية بصرية جيدة وحالة نفسية عادية( قادرا بدنيا على ممارسة مهن البحر (.. 
 

كيفية 

 القبول

 طري  مباراة تشمل: يتم اللبو  بالسلك األو  عن

 انتلاص أوليا؛ 

 اختبارات كتابية يف املواد التالية: الرياضيات والفيزياص، الللة الفرنسية؛ 
 

 اإلدالص بشيهادة طبيية تثبيت قيدرتهم الصيحية ملزاولية مهنية         املرتشح  الناجح  : يشرتط من ملحوظة

 باملؤسسة. نهانيية  وذلك قبل تسجيلهم بصفة  حبار

 

 ملف الترشيح

 عند فتا باب الرتشيا، يتم التسجيل األولي عرب األنرتنيت على املوقع اإللكرتوني للمعهد:

www.ispm.ac.ma 

إرسييا  مليي  الرتشيييا عييرب الربيييد العييادي إىل  ،عييرب األنرتنيييت، إضييافة للتسييجيل يتوجييب علييى املرتشييا ، 

 : العنوان املب  أسفله ويتضمن الوثاني  التالية

 ؛املصادقة عليها يتم  ،التسجيل األولياملستخرجة من األنرتنيت بعد بطاقة معلومات  -

 الوطنية؛ التعري  بطاقة من عليها مصاد  نسخة -

 مسلم من طرف األكادميية؛ البكالوريا سلك بيان نل  -

 البكالوريا؛ شهادة من عليها مصاد  نسخة -

 فوتوكرافيتان.صورتان  -

 
 

 عنوان

 المؤسسة

 .،أكادير 479 :البحري، طري  أنزا، أكزديس، ص.باملعهد العالي للصيد 

 0528845858الفاكس:    0525060054/ 0525060056اهلات : 

 www.ispm.ac.maاملوقع اإللكرتوني:    
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 أهداف التكوين

 ومدته

            يهيدف التكيوين باملدرسية العلييا للفنيون اجلميلية إىل إعيداد أطير متخصصية يف جمياالت الفنييون

 التشكيلية والتزي   واإلشهار. 

   ( ( سيينوات ) سيينة جييذع مشييرتك +  ثييالث  4يييدوم التكييوين باملدرسيية العليييا للفنييون اجلميليية أربييع

  .(DBA)على دبلوم الفنون اجلميلة   حيصل بعدها الطالب املتخرسنوات للتخص  (، 

 .))دبلوم كل معرتف به يف الوظيفة العمومية
 

 التخصصات

 

 فنيا و نظريا يف ثالث شعب: تكوينا  املدرسة   توفر
 

 التصميم الداخلي ............  Architecture d'intérieur / Design d'intérieur … 

 التصميم اإلشهاري...........  Design publicitaire /Illustration …………….. 

 الفنون التشكيلية..............  Arts plastiques /BD Illustration……………...  

 

 شروط الترشيح

 يف املرتشا أن يكون: يشرتط
 حاصال على شهادة البكالوريا مجيع الشعب؛ 

  سنة على األكثر. 25سنة على األقل و  17باللا من العمر 
 

 القبولكيفية 

 

 يتم اللبو  عن طري  مباراة و تشمل:
  الثلافة العامة ؛و العربية و الفرنسية ت لللايف اختبار 
  باألبيض واألسود؛ املالحظة تطبيلي يفاختبار 
 واألشكا  باأللوان يف التشكيل اختبار تطبيلي . 

 

عالقة باجمليا  الفيين،   ملابلة شفوية مع جلنة خمتصة حو  موضوعات ذات  تاز املرتشحون امللبولون 

 .يلدم فيها املرتشا ملفه الفين
 

 ملف الترشيح

 

 يتكون مل  الرتشيا من الوثاني  التالية:

 ؛ رسالة حتفيزية تتضمن إمييل و رقم هاتف املترشح + طلب خطي 

            نسخة طبي  األصيل لشيهادة البكالورييا أو شيهادة مدرسيية للسينة النهانييية مين التعلييم

. )تليدم  )مصاد  عليها من طرف املدير اإلقليمي بالنسبة للتعليم اخلصوصي( الثانوي

 .نسخة طب  األصل لشهادة البكالوريا يوم املباراة(
 حتمل اسم وعنوان املرتشا؛ متنرب ظرف 
 أو نسخة من علد االزدياد ؛ ب  األصل لبطاقة التعري  الوطنية نسخة ط 

 2 )صور فتوكرافية حديثة)يكتب اسم املرتشا على ظهرها. 
 مل  الرتشيا على عنوان املؤسسة يف ا جا  ا ددة لذلك. يبعث

 
 

 عنوان

 المؤسسة

 . 20070الدار البيضاص،435ص.ب: املدرسة العليا للفنون اجلميلة ، شارع الراشدي  

 82 32 26 0522 يي   الفاكس:    36 05 20 0522اهلات :
 

  

 

 

 

https://www.tawjihpro.com/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A8%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7%D8%AA/
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 أهداف التكوين
يهدف التكوين باملعهد الوطين للفنون اجلميلة إىل إعداد أطر عليا متخصصة يف جماالت الفنون 

 التشكيلية والتطبيلية.

 

مدة 

التكوين 

 والدبلوم

 تنظم الدراسة باملعهد يف سلك :
      عليى دبليوم السييلك األو    حيصييل بعيده الطاليب النيياجا   السيلك األو )جيذع مشييرتك(: مدتيه سينتان؛

 . للمعهد

  السلك الثاني: مدته سنتان، يتم فيه التخص. 
يزاو  التكوين يف املعهد ب  الدرو  النظرية واألشلا  التطبيلية . ويستفيد الطلبة من عدة تيداريب  

 اإلسبانية. –الفرنسية  –التدريس واالتصا : العربية  اتلل وكلها.وحللات دراسية وزيارات ميدانية 

 

 التخصصات

 شعب التالية: التنظم الدراسة باملعهد الوطين للفنون اجلميلة وف  

  ( شعبة الفنDépartement Art:وتتضمن :).الصباكة، الرسم، النحت وفنون الطباعة 
 

  ( شعبة التصميمDépartement Design :وتتضمن )    التصميم، التصيميم اليداخلي والتصيميم

 الصناعي.
 

  :أو املصورة ( شعبة األشرطة املرسيومية les Bandes Dessinées.) 
 

 

شروط 

 الترشيح

 :يشرتط يف املرتشا لوجل السلك األو  للمعهد أن يكون

  ؛أو ما يعادهلاحاصال على شهادة البكالوريا 

  سنة عند تاريخ إجراص املباراة. 26 سنة و 17ب  سن ال 

 
 

كيفية 

 القبول

 

 ؛اختبار بالللة العربية )ساعة ونص ( + اختبار بالللة الفرنسية )ساعة ونص (كتابي: الختبار الا 
  : ؛)ساعتان( اختبار يف مادة الصباكة )ساعتان( +  اختبار يف مادة الرسماالختبار التطبيلي 

 جمميوع  عليى  )ة( حصيل  مرتشيا  وكيل  .والرسيم  الصيباكة  ونلي   الكتيابي   يناالختبار نل  مجع يتم

 الشفوي. االمتحان الجتياز مؤهال يعترب هذه االختبارات يف  60 على 30 يفو  أو يعاد 

  : ملابلة مع جلنة املباراة لعرض ومناقشة املل  الفين للمرتشا.االختبار الشفوي 
األدوات وامليواد الضيرورية مليادة الصيباكة والرسيم وتيتم عمليية        : على املرتشيا إحضيار مجييع    ملحوظة هامة

 سم. 50/65الرسم والصباكة على ور  ملوى بامللاييس 
 

 

ملف 

 الترشيح

  العانيلي والشخصي وعنوان املرتشا؛ االسمطلب مكتوب يتضمن 
 السلة الذاتية؛ 
 نسخة طب  األصل من بطاقة التعري  الوطنية؛ 

 4 وعنوان املرتشا؛حتمل اسم  متنربة أظرفة 
 ؛مشسيتان تان صور 
  مصييحوبة بنسييخة ميين قييرار  نسييخة طبيي  األصييل ميين شييهادة البكالوريييا بالنسييبة للحاصييل  عليهييا

 ؛املعادلة عند االقتضاص
 كش  النل  بالنسبة ملستوى البكالوريا؛ 
  :يتضيييمن باإلضيييافة ل جنيييازات الفنيييية، نسيييخة رقميييية مييين امللييي  الفيييين يف قيييرص   ملييي  فيييين

 .DVD) أوCD (  دمجيييم
 . ديالرب عرب تبعث أو دهاملع بإدارة مباشرة ايالرتش ملفات عند فتا باب الرتشيا، تودع 

 د خارجي.هملحوظة: يي نظام املع
 

 عنوان

 المؤسسة

 .93000، تطوان 89املعهد الوطين للفنون اجلميلة، شارع حممد اخلامس، احلي املدرسي، ص.ب: 

 92 42 96 0539يي   الفاكس:    45 15 96 0539اهلات : 

 inba1945@yahoo.frالربيد اإللكرتوني:  ييwww.inbatetouan.comاملوقع اإللكرتوني:
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 أهداف التكوين

 

تناط باملدرسة الوطنية العليا للفن والتصميم بالدار البيضاص مهمية تكيوين أطير متوسيطة وأطير      

وتليوم مبهمية تللي  التعلييم العيالي يف شيكل تكيوين أساسيي وتكيوين          عليا يف مهن الفنيون والتصيميم،   

 مستمر والليام جبميع أعما  البحث يف ميدان التصميم وامليادين الفنية واإلعالمية والثلافية.

يعتمد التكوين على نظام بييداكوجي قيانيم عليى وحيدات دراسيية تؤخيذ مين حليل معيريف واحيد أو عيدة            

كيي  الطالييب ميين اكتسيياب معييارف ومييؤهالت وكفايييات، إضييافة إىل    حلييو  معرفييية، ويهييدف إىل مت 

تلل  الللات األجنبية وتلنيات التعبل والتواصل، كما ميكن للتكوين يف هذه املدرسة أن يتم يف إطيار  

 التعليم بالتناوب ب  اجلامعة واللطاع السوسيو اقتصادي.

 
 

مدة التكوين 

 والتخصصات

 

العليا للفن والتصميم إعيداد أطير متخصصية يف جميا  الفنيون والتصيميم       تتوىل املدرسة الوطنية 

 من خال  توفل نوع  من التكوين:

تكوين قصل املدى: مدته أربعة فصو  دراسية )سنت ( ترتكيز عليى تكيوين أساسيي وعليى تكيوين        (1

  معم  ذي صلة بطبيعة الدبلوم يف مهن الفنون والتصيميم، حيصيل بعيدها الطاليب املتخير  عليى      

 (، يف إحدى التخصصات التالية:DMADفدبلوم يف مهن الفنون والتصميمف )
 ;DESIGN GRAPHIQUE ET DIGITAL ــ 

 ;LES MÉTIERS DU CINEMA ET DE L’AUDIOVISUEL ــ 

 .PHOTOGRAPHI ــ 

( حيصييل DMADتكييوين طويييل املييدى: مدتييه ثييالث سيينوات ميين الدراسيية  )بعييد احلصييو  علييى     (2

( DENSADاملتخر  على:  فدبليوم املدرسية الوطنيية العلييا للفنيون والتصيميمف )      بعدها الطالب 

 يف إحدى التخصصات التالية:
METIERS DES ARTS ــ   ;  

DESIGN ET COMMUNICATION ــ   ;  

INGENIERIE CULTURELLE ــ   ;  

 .DESIGN INDUSTRIEL ــ 
 

 شروط الترشيح

 

يف مهن الفنون والتصميم عن طري  اجتياز مباراة مفتوحة يف تفتا املباراة لولو  السنة األوىل لدبلوم 

وجه التالميذ املسجل  بالسينة الثانيية مين سيلك البكالورييا للسينة اجلاريية أو احلاصيل  عليى شيهادة           

 الباكالوريا يف الشعب واملسالك التالية:

 شعبة الفنون التطبيلية؛ 

 شعبة العلوم الرياضية؛ 

 مسلك العلوم الفيزيانيية؛ 

 مسلك علوم احلياة واألرض؛ 

 مسلك العلوم والتكنولوجيات الكهربانيية؛ 

 مسلك العلوم والتكنولوجيات امليكانيكية؛ 

 .شعبة ا داب والعلوم اإلنسانية 

 

 إجراءات الترشيح

أو علييييى املوقييييع :   www.ensad.maيييييتع  علييييى املرتشييييح  تسييييجيل ترشيييييحهم علييييى املوقييييع:   

www.ensad.univh2c.ma .خال  الفرتة ا ددة لوضع الرتشيحات، مع اختيار املسلك املركوب 

 
 

 مراحل المباراة

 

 تنظم املباراة على  ثالث مراحل:

 االنتلاص التمهيديالمرحلة األولى : 
 االختبار الكتابيالمرحلة الثانية : 
 االختبار الشفويالمرحلة الثالثة : 

 

عنوان 

 المؤسسة

ا مدية ) ملر  150للفن والتصميم بالدار البيضاص، شارع احلسن الثاني، ص.ب:املدرسة الوطنية العليا 

 الدار البيضاص سابلا( –رنياسة جامعة احلسن الثاني ا مدية 
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 أهداف التكوين

ر عليا متخصصية يف مجييع   ييهدف التكوين باملعهد العالي ملهن السمعي البصري والسينما إىل إعداد أط

املهن ذات الصلة بالسينما واجمليا  السيمعي البصيري عامية، وذليك مين خيال  حتضيل وتسيليم الشيواهد           

 العليا: اإلجازة ، املاسرت ودبلوم مهند  دولة.
 

 

مدة التكوين 

 والتخصصات
 

يدوم التكوين بسلك اإلجازة ثالث سينوات )سيتة فصيو (، حيصيل بعيدها الطاليب املتخير  عليى إجيازة          

 :أحد املسلك  املعتمدينيف الدراسات األساسية 

  ؛اهلندسةتلنيات 

 التطوير والتسيل . 

 

 شروط الترشيح

 :ةيالتوفر على الشروط التال  على املرتشح ب املباراة  ازيالجت

 إجراص املباراة؛ ختاري عند سنة 25 همعمر فو يأال  .1

 املاضية؛ السنة اجلارية والسنة ايعلى باكالور  حاصل كونوايأن  .2

 مسلك مستحسن على األقل لولو   زةيمب ةيوالتلن ةيالعلم الشعبيف  ايالباكالور دةهاش

 تلنيات اهلندسة؛
 مسيلك التطيوير   مستحسن عليى األقيل لوليو      زةيمب الشعبيف كافة  ايالباكالور دةهاش

 .والتسيل
 

 كيفية الترشيح

الرتشييييا عليييى املوقيييع اإللكرتونيييي    مييين خيييال  ميييلص اسيييتمارة  حصيييريا  الرتشييييا  لبيتليييديم طييي  (1

www.ismac.ac.ma ا صصة لذلكخال  الفرتة   وذلك. 

 ويتكون املل  من الوثاني  التالية: ،مبلر املعهد  بصفة مباشرة اإلداريوضع مل  الرتشيا  (2

طلييب خطييي حيمييل إمضيياص املرتشييا وصييورته  ومجيييع املعلومييات اخلاصيية )اهلييات  ا مييو ، اهلييات        -

 ؛  اختياره ذيال املسلكد اإللكرتوني، عنوان املراسلة ( وموضحا الثابت، الربي
 ؛ اإللكرتوني للمعهدوقع املعرب تأكيد التسجيل املسب   وصل  نسخة من -
 نية مصاد  عليها ؛ينسخة من بطاقة التعري  الوط -
 ؛ نسخة مصاد  عليها من شهادة البكالوريا -
 ين واجلهوي(.يبكالوريا )االمتحان الوطنسخة مصاد  عليها من بيان النل  اإلمجالي لسلك  -
كتابيات، صيور، أفيالم، شيهادات      :أعمياهلم الشخصيية   يتضيمن  للملبيول  يف الكتيابي   وفيين  تلينمل   -

 للمرتشا. ثلافيةمشاركات فنية أو تداريب أو لل
 

الع علييى نشيير لييوانيا ي: علييى مجيييع املرتشييح  زيييارة املوقييع اإللكرتونييي للمؤسسيية قصييد االطيي  ملحوظيية

 امللبول  الجتياز االختبارات الكتابية، هذه اللوانيا هي مبتابة استدعاص الجتياز االختبارات الكتابية.
 

 كيفية القبول

 اختبار شفوي.  –اختبارات كتابية  –انتلاص أولي  -ري  مباراة تشمل: ييتم اللبو  باملعهد عن ط

 الكتابية على :  وتشتمل االختبارات

 :اهلندسةمسلك تلنيات بالنسبة 

 ؛أو الفرنسية موضوع عام )ساعتان( يتعل  مبجا  السمعي البصري والسينما حيرر بالللة العربيةاختبار يف  -

مين   حو  مهين اإلنتيا  السيمعي البصيري والسيينمانيي      يتعل  مبوضوعموضوع التخص  )ساعتان(  اختبار يف -

 تلنية ؛العلمية أو ال الناحية

 .)ساعة ونص ( اختبار الللة االجنليزية -

 مسلك التطوير والتسيل:بالنسبة 

 ؛أو الفرنسية موضوع عام )ساعتان( يتعل  مبجا  السمعي البصري والسينما حيرر بالللة العربيةاختبار يف  -

حييو  مهيين اإلنتييا  السييمعي البصييري  حتليييل نيي  باللعيية الفرنسيييةموضييوع التخصيي  )سيياعتان(  اختبييار يف -

 تلنية ؛العلمية أو ال من الناحية والسينمانيي

 .)ساعة ونص ( اختبار الللة االجنليزية -

 .خيضع املرتشحون الناجحون يف االختبار الكتابي الختبار شفوي مع تلديم املل  الفين أمام اللجنة
 

 المؤسسة عنوان
 السيد مدير املعهد العالي ملهن السمعي البصري والسينما  عنوان املراسلة:

 6598ص.ب  –الرباط  السويسي  ،مدينة العرفان –شارع عال  الفاسي 
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أهداف 

 التكوين

إىل إعيداد أطير متخصصية يف جميا  الفين       ملعهد العيالي للفين املسيرحي والتنشيي  الثليايف     يهدف التكوين با

املسييرحي والتنشييي  الثلييايف مؤهليية للعمييل يف جمييا  السييمعي البصييري، وزارة الثلافيية، اجلماعييات ا لييية،  

 املسرح، السينما، اللطاع اخلاص...
 

 

مدة 

التكوين 

 والتخصصات

 

للحصو  عليى دبليوم    أربع سنواتمتتد الدراسة 

املعهد العيالي للفين املسيرحي والتنشيي  الثليايف      

 :ملسمة اىل سلك 

 : يتكون من سلك أو  –أ 

سنة حتضلية للتكوين العام وتللي  املعلوميات   

 األساسية

سيينة ثانييية السييتكما  التكييوين العييام، واالعييداد    

 ملتابعة الدراسة يف شعب السلك الثاني

 : يتكون من سلك ثاني –ب 

 : سنة أوىل من شعب التخصصات التالية

 التمثيل املسرحي .1

 السينوكرافيا .2

 

سنة ثانية لتعمي  مدارك السنة السابلة من خال  الفروع 

 :التالية

 (مسالك 4 : )ختص  التشخي 

 التشخي  : املسرح، السينما، التلفزة .1

 االخرا  .2

 الكتابة والنلد املسرحي  .3

 واالنتاجات الفنيةتدبل وادارة املؤسسات الثلافية  .4

 (مسالك 4 : )ختص  سينوكرافيا

 الديكور والسينوكرافيا .1

 الصوت واالنارة .2

 مسرح العرانيس .3

 ادارة اخلشبة .4

 

شروط 

 الترشيح

 :يف املرتشا أن يكون يشرتط

  مجيع الشعب أو شهادة تعادهلا؛يف حاصال على شهادة البكالوريا 

  دجنرب من سنة الرتشيا. 31األكثر يف سنة على  23سنة على األقل و  17باللا من العمر 

 

كيفية 

 القبول

 

 

 ملابلة مع املرتشا من طرف اللجنة؛املرحلة األوىل: 

حتليل ملتط  من ن  مسرحي + ترمجة ن  من الللة العربيية إىل  اختبارات كتابية + املرحلة الثانية: 

 ؛ من اختيار املرتشا تشخي  ملشهد قصلالللة الفرنسية +

 تدريبات انتلانيية بالنسبة للملبول  يف االختبارات السابلة.املرحلة الثالثة: 

 

ملف 

 الترشيح

  :املوقع اإللكرتوني للمعهد عرب  يتم الرتشيا

https://isadac.ma/concours-inscription/ 

ملف فين أو أديب )ورقي أو مسعي بصري يف حماوالت التمثيل أمـام اجلمهـور أو الكتابـة أو الرسـم أو     
أو التنشـي  أو يف تتلـف التعـابري الفنيـة األخـرى أو شـواهد املشـاركة يف تظـاهرات فنيـة           النحت

    وثقافية(. 
 

 

 المؤسسة عنوان
 46 28 77 0537اهلات :  - ، الرباط6834شارع عال  الفاسي، مدينة العرفان، حي الرياض، ص.ب 

 www.minculture.gov.ma/fr/isadac.htmاملوقع اإللكرتوني: 
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 إىل تكوين أطر متخصصة يف جماالت العمل االجتماعي. املعهد الوطين للعمل االجتماعييهدف  أهداف التكوين

 

مدة التكوين 

 والدبلوم

 بعيدها  حيصيل  سينوات  ثيالث  االجتمياعي  العميل  يف املهنيية  ازةييييي اإلج لكيييي بس دراسةيييي ال تسيتلر  

 :املسارين أحد يف االجتماعي العمل يف املهنية اإلجازة شهادة على ) ة ( املتخر 

 االجتماعية اخلدمة" مسار" 

 االجتماعي التنشي  "مسار" 

 

 شروط الترشيح

 يشرتط يف املرتشا أن يكون:

  ؛أو ما يعادهلا مجيع الشعبحاصال على شهادة البكالوريا 

  باراةسنة على األكثر يف فاتا يناير من سنة امل 22باللا من العمر. 

 

 كيفية القبول

 

 انتلاص أوىل؛ 

  ؛ساعتان منهما واحدة كل مدة ،مادت   رى يف كتابي اختبار 
  :شيفوي  امتحيان   يرى  الكتيابي،  االختبيار  يف امللبيول   النيحية  عين  اإلعيالن  بعداختبار شفوي 

 بياألمر  املعيين  مييو   وكيذا  التواصيل،  وقيدرة  العامية،  املعلوميات  حيو   اختبيارا  يتضيمن  باملعهيد 

 .الفرنسية الللة اتلان من التمكن وكذا االجتماعي اجملا  يف للتكوين

 

 ملف الترشيح

 

 طلب خطي للمشاركة يف املباراة يتضمن رقم اهلات  والربيد اإللكرتوني؛ 

   الوطنية مصاد  عليها؛نسخة من بطاقة التعري 

  أو مييا يعادهلييا أو شييهادة    ميين شييهادة البكالوريييا بالنسييبة للحاصييل  عليهييا    نسييخة مصيياد  عليهييا

 ؛ سلك البكالوريا من الثانية بالسنة دراستهم يتابعون الذين للتالميذ بالنسبةمدرسية 

  املباراة؛ ال يتجاوز تاريخ تسليمها ثالثة أشهر عند تاريخ إجراص االزديادنسخة من علد 

 ( أظرفة3ثالث )  وعنوان املرتشا؛ اسم حتمل متنربة 

 واالمتحان والثانية األوىل بالدورة املتعللة (  عليها مصاد  أو أصلية)   للنل  مستخر  بيان 

 من سلك البكالوريا؛ الثانية للسنة بالنسبة األوىل الدورة ونل  األوىل للسنة بالنسبة اجلهوي

 ا جا  ا ددة بواسطة الربيد إىل السيد)ة( مدير)ة( املعهد. يف تبعث ملفات الرتشيا

سيييتم نشيير لييوانيا النيياجح  يف االختبييار الكتييابي املييدعوين الجتييياز االختبييار الشييفوي، وكييذا النتيجيية  

 www.social.gov.maالنهانيية الحلا على املوقع اإللكرتوني للوزارة: 

 

 عنوان

 المؤسسة

 ، طنجة. 1168ص.ب:  ،االجتماعي، زنقة الحريريالمعهد الوطني للعمل 
 96 07 94 0539ــ    الفاكس:      71 09 94 0539الهاتف: 
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إىل تكييوين أطيير متخصصيية يف جميياالت الييرتاث وا ثييار   املعهييد الييوطين لعلييوم ا ثييار والييرتاث   يهييدف  

 والبحوث امليدانية املرتبطة بها.
أهداف 

 التكوين
 

 :دبلوم السلك األساسي لعلوم ا ثار والرتاث 

 

 والتحافة مسلك االنرتوبولوجيا مسلك ا ركيولوجيا

جيذع مشييرتك تسييتلر  الدراسية فيييه سيينتان    -

 )أربعة فصو (

التخصيييييي  ومدتييييييه )فصييييييل ( يف إحييييييدى  -

 التخصصات التالية:
 

 آثار ما قبل التاريخ 

 آثار ما قبل اإلسالم 

 آثار إسالمية 

الدراسيية فيييه سيينتان    جييذع مشييرتك تسييتلر    -

 )أربعة فصو (

التخصيييييي  ومدتيييييييه )فصييييييل ( يف إحيييييييدى    -

 التخصصات التالية:
 

 األنرتوبولوجيا 

 التحافة 

 شعبة املعا  التارخيية واملواقع 

 

 ؛بعد احلصو  على اإلجازة : تستلر  الدراسة فيه سنتان )أربعة فصو ( سلك املاسرت 

  بعيد احلصيو  عليى     : تستلر  الدراسة فييه سينتان )أربعية فصيو (     سلك املاسرت املتخص

 ؛اإلجازة

 بعد احلصو  على املاسرت : تستلر  الدراسة فيه ثالث سنوات سلك الدكتوراه. 

مدة 

التكوين 

 والدبلوم

 

 يشرتط يف املرتشا لاللتحا  بالسنة األوىل  من السلك األو  أن يكون:

  ؛ شهادة تعادهلاأو حاصال على شهادة البكالوريا 

  سنة على األكثر 25باللا من العمر. 

شروط 

 الترشيح
 

 اللبو  بالسنة األوىل من السلك األو  عن طري  مباراة و تشمل: يتم

 انتلاص أوليا؛ 
  الللة األجنبية الثانيةاختبار يف و ن  بالللة العربية إىل الللة الفرنسية : ترمجةتشملاختبارات كتابية 

 ؛)إجنليزية أو إسبانية أو أملانية(
 سيكوتلين  اختبار. 

كيفية 

 القبول

 

 يتكون مل  الرتشيا لولو  السنة األوىل من السلك األو  من الوثاني  التالية:

  حيدد فيه املرتشا الللة األجنبية الثانية؛يتضمن اإلسم الشخصي والعانيلي والعنوان وطلب خطي 

  نسخة من شهادة البكالوريا أو ما يعادهلا مصاد  على مطابلتها لألصل، مصحوبة بنسخة من قرار املعادلة

عنييد االقتضيياص أو شييهادة النجيياح ملرشييحي الييدورة الثانييية المتحييان البكالوريييا يف انتظييار التوصييل بشييهادة    

 ؛البكالوريا 

 هوي( والسنة الثانيية بكالورييا)مع االمتحيان    نسخة من بيان نل  للسنة األوىل بكالوريا )مع االمتحان اجل

 الوطين(؛

 نسخة من بطاقة التعري  الوطنية؛ 

 .ظرفان متنربان حيمالن اسم وعنوان املرتشا 
 . موافلة اإلدارة املشللة بالنسبة للمرتشح  املوظف 

 .يف ا جا  ا ددة لذلكعلى الراكب  يف املشاركة يف املباراة أن يسلموا ملفات الرتشيا مباشرة أو يبعثوا بها،

 .نظام املعهد خارجي، ويتوىل الطلبة املسجلون مسؤولية البحث عن السكن :ملحوظة

ملف 

 الترشيح

 

، الرباط  6828 حي الرياض، مدينة العرفان، ص ب : 7وزنلة 5زاوية زنلة املعهد الوطين لعلوم ا ثار والرتاث، 

 .املعاهد

 99 27 77 0537الفاكس:  ييي   16 77 77 0537اهلات : 

 insap@menara.ma: الربيد اإللكرتوني يي    www.minculture.gov.ma/fr/insap.htm: املوقع اإللكرتوني

 عنوان

 المؤسسة

 
  

 

 

 

http://www.minculture.gov.ma/fr/insap.htm
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 أهداف التكوين

 ومدته

التابعية ملؤسسية مسيجد احلسين الثياني باليدار البيضياص مؤسسية لتكيوين األطير           أكادميية الفنون التلليديية     

العليا والبحث يف جما  الفنون التلليدية. وهي تتطلع إىل تكوين جيل جدييد مين األطير املتخصصية يف حيرف      

 الصييناعة التلليدييية واليي  تتييوفر علييى املهييارات والكفايييات الضييرورية اليي  متكنهييا ميين ترسيييخ الييرتاث الييوطين   

   وا افظة عليه يف خمتل  جماالت الفنون التلليدية.

وحيصيل الطاليب    التكوين باألكادمييية ثيالث سينوات تتيو  بنييل فدبليوم األكادمييية للفنيون التلليدييةف          يدوم

 خال  التكوين على منحة شهرية تلدم من طرف مؤسسة مسجد احلسن الثاني بالدار البيضاص.

 

التخصصات 

 المتوفرة

 األكادميية تكوينا يف الفنون التالية والتخصصات التابعة هلا:توفر 

 ت التابعة هلااالتخصص الفنون

 النلش على احلجر –اجلبس  –الزليج  - فن املعمار التلليدي

 اخلشب املنلوش املرصع –اخلشب املزو   - فن اخلشب

 احلدادة الفنية –صياكة واحللي لا - عادنفن امل

 احلياكة التلليدية - فن النسيج

 املصنوعات اجللدية - فن اجللد

 

توفر األكادميية تكوينيا متخصصيا يف فين اخلي  مدتيه سينتان، وهيو مفتيوح يف وجيه الطلبية             :ملحوظة

 احلاصل  على مستوى البكالوريا واملتوفرين على مهارات يف فن اخل  العربي.

 

 

 شروط الترشيح

 لولو  األكادميية: يشرتط يف املرتشا

 جنسية ملربية؛ -

حاصيال عليى    (، وأن يكيون …BTS, DUTحاصال على دبلوم تلين متخصي  أو ميا يعادليه )     -

 .شهادة البكالوريا علمية أو تكنولوجية

 سنة عند تاريخ املباراة 25السن ال يتجاوز  -

 بالنسبة لفن اخل : 

 جنسية ملربية؛ -

 .البكالوريامستوى السنة اخلتامية من سلك  -

 عند تاريخ املباراة. سنة 30و 18 ما ب السن  -
 

 طريقة الولوج
 

يتم وليو  األكادمييية عين طريي  مبياراة تينظم عليى ميرحلت : انتلياص أوليي ثيم اختبيارات حتيدد كيفيتهيا               

ومعايل االنتلاص يف كل ختص  سينويا بنياص عليى اقيرتاح مين اجملليس العلميي لألكادمييية. الطلبية اليذين           

 اجتازوا بنجاح مرحل  املباراة يتم استدعاصهم إلجراص ملابلة.

 

 ملف الترشيح

 يتكون مل  الرتشيا من الوثاني  التالية:

 وتعبئته؛  www.aat.ac.maمل  التسجيل يف املباراة يتم حتميله من على موقع املؤسسة  -

 التعري  الوطنية؛نسخة مصاد  عليها من بطاقة  -

 نسخة مصاد  عليها من شهادة البكالوريا؛ -

 عادلة له؛املشهادة الدبلوم أو النسخة مصاد  عليها من  -

 نسخ مصاد  عليها من بيانات نل  سن  سلك التكوين بالتلين املتخص  أو بالشهادة املعادلة له؛ -

 صورتان شخصيتان. -
 أن ترسل عرب الربيد )يف ا جا  ا ددة( ب أن تودع ملفات الرتشيا مبلر األكادميية أو 

 بالنسبة لفن اخل :

 استمارة الرتشيا معبأة من طرف املرتشا؛ -

 نسخة من بطاقة التعري  الوطنية؛ -

 نسخة من كش  النل  ا صل عليها يف السنة األوىل والثانية من سلك البكالوريا؛ -

 صورتان شخصيتان؛ -

 مناذ  من خطوط وزخارف املرتشا. -
 

 عنوان

 المؤسسة

 أكادميية الفنون التلليدية ، مسجد احلسن  الثاني بالدار البيضاص، زنلة تزنيت ،

 0522470071/0522260089اهلات :     0522208459الفاكس: 

 www.aat.ac.maاملوقع اإللكرتوني لألكادميية :    -  aat.fmh2@gmail.comالربيد اإللكرتوني : 

 

 

 

 

 

 

http://www.aat.ac.ma/
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 تقديم

 

أكادميية املوضة باليدار البيضياص هيي أو  مدرسية علييا ل بيداع يف جميا  املوضية تابعية للتعلييم العيالي،            

وهي ةرة تعاون ب  اجلمعية امللربية لصناعات النسيج واأللبسة والوزارة املكلفة بالتكوين املهين. توفر 

 لدولية.أكادميية املوضة بالدار البيضاص تكوينا يف مهن املوضة اإلبداعية ا

 

خصوصيات 

 التكوين

 

  دكتيييوراه  -ماسيييرت -ينيييدر  التكيييوين بأكادمييييية املوضييية يف إطيييار اهلندسييية البيداكوجيييية: إجيييازة

(LMD. ) 

        تلييدم األكادميييية تكوينييا يف نييوع  ميين املهيين املرتبطيية بعييا  املوضيية واليي  تتطييور باسييتمرار يف

 امللرب:

  ( املهن املرتبطة باإلبداع يف جما  املوضة)النسيج، األلبسة، اجللد، اإلكسسوارات 

    ،املهن املرتبطة بالتواصل املتخص  يف جما  املوضة وتصميم األزياص )الصيحافة، التظياهرات

 الرتويج(.

 .يلوم الطالب بتداريب مهنية داخل امللرب وخارجه 

  درهم سنويا. 25000يساهم الطالب يف مصاري  التكوين مببلغ 
 

 

التكوينات 

 المتاحة

 : اإلجازة املهنية .1

 مدة التكوين : ثالث سنوات؛ 
 الدبلوم: إجازة مهنية يف تصميم األزياص؛ 
 الشروط : التكوين مفتوح يف وجه حاملي شهادة البكالوريا؛ 
  :طريلة الولو  : يتم الولو  عن طري  مباراة تشمل 

 -سيييكوتلنية روانيييز  -اللليية األجنليزييية  -ييييي اختبييارات كتابييية يف: اللليية الفرنسييية  

 وأسئلة متعددة اخليارات يف الثلافة العامة.
 ييي اختبارات شفوية: تتعل  باإلبداع واحلافزية .

 

 :املاسرت املتخصص .2

 مدة التكوين : سنتان بعد اإلجازة؛ 
 الدبلوم:  ماسرت متخص  يف اإلبداع يف جما  املوضة؛ 

  تصميم األزياص.يفتا سلك املاسرت يف وجه حاملي شهادة اإلجازة املهنية يف 
 

 

 عنوان

 المؤسسة

 توجد املعلومات اخلاصة مبباريات الولو  باملوقع اإللكرتوني للمدرسة:

www.cma.ma 
 الدار البيضاص 8العنوان: أكادميية املوضة بالدار البيضاص، طري  اجلديدة، كلم 

 0522981310الفاكس:  – 0522981380اهلات : 

 admission@cma.maالربيد اإللكرتوني: 
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 والرياضة الشبيبة أطر لتكوين امللكي املعهد (IRFCJS)............................ 

 الرياضة علوم معهد (ISS).......................................................... 

 بالدار البيضاص املدرسة العليا لألساتذة (ENS) ..................................... 
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أهداف 

 التكوين

يهييدف التكييوين باملعهييد امللكييي لتكييوين أطيير الشييبيبة والرياضيية إىل إعييداد أطيير متخصصيية يف جميياالت          

 الرياضة، الشباب، اإلنعاش النسوي ورياض األطفا .

 

 التكوينات

المتوفرة 

وشروط 

 الولوج

 التداريب الرياضية :المهنيةاإلجازة  -1

)ميع   ت املاضيي  ت أو للسن اريةللسنة اجلعلمية الاملباراة مفتوحة يف وجه حاملي شهادة البكالوريا  -

 استثناص بالنسبة للرياضي  مبستوى عا  حيث تلبل شهادة البكالوريا مجيع الشعب(؛

  (؛ 3اختبارات كتابية يف الللة الفرنسية ) -

 ؛(االختبارات املتعللة بالتخص  الرياضي ومهاراته البدنية)  اختبارات بدنية -

 .اختبار شفوي بالللة الفرنسية -

 ملف الترشيح: 

 (www.irfc.maمعبئة وموقعة من طرف املرتشا )متوفرة على املوقع:   استمارة الرتشيا -

 ؛نسخة مصاد  عليها من شهادة البكالوريا  -

 البكالوريا مسلم من طرف األكادميية؛بيان النل  لسلك اجلذوع املشرتكة وسلك  -

 نسخة مصاد  عليها ل جازة والشهادات الرياضية من إحدى اجلامعات امللكية للرياضة ؛   -

 ؛نسخة من بطاقة التعري  الوطنية -

 صورة حديثة للمرتشا، تلص  على استمارة الرتشيا. -

 )يتم اإلدالص بها يوم املباراة(.شهادة طبية  -

 المهنية: اإلجازة -2

 مسلك حماية الطفولة ومساندة األسرة؛ــ 

 .مسلك تربية الطفولة الصغرىــ 

 ت ييييع الشيييعب )للسييينة اجلاريييية أو للسييين املبييياراة مفتوحييية يف وجيييه حييياملي شيييهادة البكالورييييا مج   -

 ( ؛ت املاضي

  (؛ 3اختبارات كتابية يف الللة العربية ) -

 ملابلة مع جلنة خمتصة. -
 

 ملف الترشيح: 

 (www.irfc.maمعبئة وموقعة من طرف املرتشا )متوفرة على املوقع:   استمارة الرتشيا -

 عليها؛املستلزمة مصاد  سلة ذاتية تتضمن العنوان اإللكرتوني ورقم اهلات ، مرفلة بالشواهد  -

 ؛نسخة مصاد  عليها من شهادة البكالوريا  -

 كادميية؛نسخة مصاد  عليها من بيان نل  البكالوريا واالمتحان اجلهوي مسلمة من األ -

 نسخة من بطاقة التعري  الوطنية؛ -

 صورة حديثة للمرتشا، تلص  على استمارة الرتشيا. -

 Management et Gouvernance du Sportالتـدبير والحكامـة الرياضـية الماستر:  -3

 ( ENCG CASAبشراكة مع )
 

 

 عنوان

 المؤسسة

 املركز الوطين للرياضة موالي رشييد،  إدارة  لدىمل  الرتشيا  يودع: بالنسبة لشعبة التدريب الرياضي

 ؛طري  مكنا ، سال 12كلم 

  ملي    ييودع :  ومسـلك رربيـة الطفولـة الىـ ر حماية الطفولة ومسـاندة اسسـرة  لمسلك بالنسبة

 الرباط. مركز التكوين ل نعاش النسوي، شارع الفطواكي، اليوسوفية ،إدارة  لدىالرتشيا 

 www.irfc.ma: زيارة املوقع للمزيد من املعلومات ، املرجو 
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التكوينات 

 المتوفرة

مييينا التكييوين مبعهييد علييوم الرياضيية التييابع جلامعيية احلسيين األو  بسييطات إجييازة مهنييية يف: التييدبل          

 الرياضي ، وكذلك إجازة مهنية يف : املسلك اجلامعي للرتبية ختص  رياضة وتربية بدنية. 
 

 الرياضي اإلجازة المهنية : التدبير

اإلجازة المهنية :مسلك جامعي للتربية 

 تخصص رياضة وتربية بدنية

 : أهداف التكوين  -1
يهدف التكوين إىل إعداد كفياصات متخصصية   

يف تنظيم وتسيل األنشطة الرياضية، يف إطيار  

التنظيمييييييات الرياضييييييية واجلمعوييييييية سييييييواص   

 باللطاع العام أو اخلاص.

 شروط الترشيح : -2
أن يكييييون حاصييييال علييييى   يشييييرتط يف املرتشييييا  

 شهادة البكالوريا:

 علوم فيزيانيية،  -

 علوم احلياة واألرض،  -

 علوم زراعية،  -

 العلوم الرياضية فأف وفبف،  -

 علوم اقتصادية أو علوم التدبل ا اسباتي.  -
 

 طريقة الترشيح: -3

بعد اإلعالن عن فتا باب الرتشيا من طرف 

يتم تسجيل الرتشيا على املوقع  املعهد،

 اإللكرتوني:

www.uh1.ac.ma/preinscriotion/preview 

 (.كشت 29يوليوز و 20املوسم املاضي كان التسجيل ما ب  )

 :طريقة الولوج -4
 يتم الولو  عن طري  مباراة تضم:

انتلييييياص أوليييييي بنييييياص عليييييى نتيييييانيج البكالورييييييا    -

 خاصة باملعهد؛ومعامالت 

، ثلافييية QCMاختبيييار كتيييابي عليييى شيييكل )  -

 عامة (.
 

 : أهداف التكوين  -1
يهدف  املسلك إىل تهيئ حامليه الجتيياز مبارييات   

تكييوين أسيياتذة الرياضيية والرتبييية البدنييية للعمييل 

مبؤسسات التعلييم اخلصوصيي وكيذلك التيأطل     

 يف التنظيمات اجلمعوية والنوادي الرياضية. 

 :شروط الترشيح  -2
يشييرتط يف املرتشييا أن يكييون حاصييال علييى شييهادة 

 البكالوريا:

 علوم فيزيانيية،  -

 علوم احلياة واألرض،  -

 علوم زراعية،  -

 العلوم الرياضية فأف وفبف،  -
 

 طريقة الترشيح: -3

بعييد اإلعييالن عيين فييتا بيياب الرتشيييا ميين طييرف       

املعهييييييد يييييييتم تسييييييجيل الرتشيييييييا علييييييى املوقييييييع  

 اإللكرتوني: 

www.uh1.ac.ma/preinscriotion/preview 

 (كشت 29يوليوز و 20املوسم املاضي كان التسجيل ما ب  )

 :طريقة الولوج -4
 يتم الولو  عن طري  مباراة تضم:

انتليييياص أولييييي بنيييياص علييييى نتييييانيج البكالوريييييا     -

 ومعامالت خاصة باملعهد؛

تبار كتابي حيو  عليوم وتلييات األنشيطة     اخ -

 البدنية والرياضية؛

 اختبارات رياضية؛ -

 ملابلة. -

 

ملف التسجيل 

 النهائي

 نسختان مصاد  عليهما من شهادة البكالوريا ؛ 2  -                     شهادة البكالوريا )األصلية(                   -
 نسخة من بطاقة التعري  الوطنية؛  -       صور  شخصية وصورة رقمية على قرص مضلوط؛ 4 -
 متنربة حتمل إسم وعنوان املرتشا؛                    أظرفة 6  -                       نسخة من علد االزدياد؛                    -
 .شهادة تأم   -                   املل  الصحي؛                                              -

 

 عنوان

 المؤسسة

 ، سطات539املركب اجلامعي ، ص.ب: 

 023721274ــ      الفاكس:     023721275/ 76اهلاتف: 

 presidence@uh1.ac.maالربيد اإللكتروين: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.uh1.ac.ma/preinscriotion/preview
http://www.uh1.ac.ma/preinscriotion/preview
http://www.uh1.ac.ma/preinscriotion/preview
http://www.uh1.ac.ma/preinscriotion/preview
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I -  إجازة مهنية في التربية تخصص: تربية بدنية ورياضة EPS    

LICENCE PROFESSIONNELLE EN ENSEIGNEMENT DE L’EDUCATION PHYSIQUE 
ET DU SPORT EPS 

OBJECTIFS DE LA 
FORMATION 

Former des intervenants dans le domaine de l’enseignement d’EPS 
et du sport pour répondre aux besoins croissants en professeur d’EPS 
dans les établissements de l’enseignement secondaire, primaire, 
collégiale qualifiant, universitaire. Mais aussi dans le cadre associatif et 
de loisirs. 

COMPETENCES A 
ACQUERIR 

 

 La remise en condition physique générale et spécifique. 
 La mise à niveau des connaissances fondamentales relatives aux 

sciences, techniques et règlements des activités physiques et 
sportives. 

 La construction et développement des compétences pédagogiques 
et didactiques relatives à l’enseignement de l’EPS et des APS et de 
l’entrainement sportif. 

 La maîtrise des mécanismes généraux de l’action d’enseignement et 
d’entrainement. 

 La construction des savoirs nécessaires liés à l’entraînement sportif 
et à l’animation des activités physiques récréatives et de loisirs. 

DEBOUCHES DE 
LA FORMATION 

Le titulaire de la Licence professionnelle en enseignement d’EPS 
est un cadre en enseignement de l’éducation physique, en entrainement 
sportif et en encadrement des activités physiques et sportives 
récréatives et de loisir. 
Sa formation scientifique et technique, lui confère la capacité d’exercer 
des activités liées au domaine de sa spécialité dans divers niveaux de 
l’enseignement scolaire et dans le secteur sportif et associatif, dont 
principalement : 
 Enseignant d’EPS dans les différents établissements de 

l’enseignement scolaire-Animateur sportif dans les clubs sportifs,-
Préparateur physique dans les clubs sportifs et de loisirs,-
Animateur dans les clubs de remise en forme physique,-Animateur 
sportif dans les structures touristiques et de loisirs, 

 Animateur sportif dans le milieu associatif et universitaire,-
Responsable de la formation des cadres dans le domaine du sport,-
Conseiller technique auprès des fédérations, et des centres sportifs 
régionaux et nationaux-Chargés de projets sportifs dans des ONG 
nationales et internationales. 
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MODALITES 
D’ADMISSION 

Conditions d’accès : 
L’accès à la formation conduisant au titre du la Licence Professionnelle en 
Enseignement d’EPS est ouverte sur concours: 
A partir de S1 : Aux étudiants bacheliers scientifiques 

 

Procédures de sélection : 
 présélection sur dossier et concours d’entrée. 

Étude du dossier : Bacheliers scientifiques . 
Les candidats sont présélectionnés sur dossier : (Note du bac ≥ 12/20, 
Note en EPS ≥  16/20 et en langue française ≥  12/20 et expériences en 
sport). 
 

 Les candidats retenus sont sélectionnés en deux étapes: 
1- Les épreuves d’admissibilité : 
Epreuves pratiques sportives coefficient 3 : (Athlétisme (course de 
vitesse, pentabond et course de demi-fond), gymnastique (enchaînent au 
sol) Sports collectifs au choix) 
 

 les candidats admis aux épreuves pratiques passeront 
2- Les épreuves d’admission : 

a) Epreuve écrite de deux heures coefficient 1 
b) Epreuves Orales en français sur des thématiques générales sur 

le sport. coefficient 2 

Modules 

 
 didactique de l’EPS 
 didactique des APS et des APSADL 
 Sciences et techniques des APS 
 Physiologie et anatomie 
 psychologie et sociologie des APS 
 méthodologie de recherche 
 langue et informatique 
 animation pédagogique 
 stage en situation 
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II -   :رياضة وترفيهإجازة مهنية تخصص 
LICENCE PROFESSIONNELLE EN SPORT ET LOISIR (LSL) 

OBJECTIFS DE LA 
FORMATION 

L’objectif visé par ce programme est de former des professionnels 
compétents en activités sportives et en loisirs. 

LA FORMATION EN 
SPORT ET LOISIR 

La formation en sport et Loisir consiste à : 
1) Assurer l’animation sportive pour les différents âges dans des milieux 

diversifiés 

2) Acquérir les techniques de deux activités sportives et de loisir en plein 

air 

3) Réaliser des séances d’animation ou d’entrainement en milieu terrestre 

aquatique instable (randonnée, montagne, VTT, mer fleuve...); 

4) Monter collectivement un produit de loisir sportif 

5) Organiser un événement sportif et de loisir 

6) Encadrer des stages d’animation en fitness et aérobic. 

Suite à une formation de base lors de la 1ère année, et de professionnalisation 
au cours de la 2ème année en STAPS (Sciences et Techniques des Activités 
Physiques et Sportives), l’étudiant obtient le DEUP (Diplôme D’Etudes 
Universitaire Professionnel) avec lequel il peut déjà postuler pour le marché 
de l’emploi. 
La 3ème année est consacrée à une formation orientée vers l’animation et le 
loisir durant laquelle l’étudiant sera en mesure de vivre des expériences 
pratiques dans des structures spécialisées ainsi que des stages en milieux 
naturels (aquatique, montagne, etc). 
Au cours de cette 3ème année, l’étudiant se prépare également au concours 
d’entrée aux Centres Régionaux des Métiers d’Education et de Formation en 
EPS. 
 

DEBOUCHES 
METIERS 

1. Préparateur physique dans les clubs de loisirs et de remise en forme, 
2. Animateur sportif dans les structures touristiques et de loisirs sportives, 
3. Gestionnaire des structures sportives et de loisirs, 
4. Chargés de projets sportifs et de loisir dans des ONG. 

MODALITES 
D’ADMISSION 

1. Condition d’accès : L’accès à la formation conduisant au titre du diplôme 

de Licence Professionnelle en Sport et loisir «LSL » est ouvert par voie de 

concours : 

 Aux étudiants bacheliers toutes sections, 

 Aux enseignants titulaires du diplôme de sortie du centre Pédagogique 

Régional (BAC+2ans) en éducation physique, (semestres 5 et 6). 

 Aux diplômes du Brevet d’Etat I, II en sport, (semestres 5et 6) 

 A tout autre diplôme jugé équivalent, (semestre 5 et 6) 
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MODALITES 
D’ADMISSION 

2. Procédures de sélection : pré-sélection sur dossier et concours d’entrée. 

Les candidats sont sélectionnés en deux étapes : 

- Les épreuves d’admissibilité : sur dossier (Note du bac ≥ 14/20, Note en EPS ≥ 

14/20 et en langue française ≥ 16/20 et expériences en sport), 

- Les épreuves d’admission : les candidats ainsi admissibles passeront les 

épreuves suivantes: 

 Epreuves pratiques sportives : Gymnastique artistique, Athlétisme ou 

Epreuves physiques et un sport collectif au choix (Handball, Basket ou 

Volleyball) 

Les épreuves écrite et orale, en français sur des thématiques générales sur le sport. 

FORMATION 

Un dispositif de formation action centré sur la professionnalisation et sur 

l’acquisition des compétences : 

Une des forces du programme de la LSL est la présence de stages dans des 

fédérations, clubs, associations sportives, structures touristiques et de loisirs etc, 

permettant à l’étudiant d’être confronté à la réalité du terrain. Il est ainsi placé 

tantôt dans des situations d’observation et d’analyse, tantôt en situation 

d’intervention dans un contexte sportif ou de loisir reconnu et sous la supervision 

d’un expert en animation et loisir sportifs. 

ADRESSE 

  املدرسة العليا لألساتذة
Ecole Normale Supérieure Casablanca 

Route d'El Jadida Km 9, BP : 50069, Ghandi Casablanca Maroc 

Tél. : 0522 22 25 38 97, Gsm  06 66 69 19 22 

Fax :0522 23 58 14 
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هذا السلك يف اجلامعات امللربية من أجل والتكوين املهين والتعليم العالي والبحث العلمي أحدثت وزارة الرتبية الوطنية 

متكي  الطلبية مين تكيوين  ميع بي         ويهيدف هيذا التكيوين إىل    ،والتعلييم مواجهة اخلصاص احلاصل يف قطياع الرتبيية   

 املواد املعرفية املتخصصة ومواد الرتبية، وهذا يدخل ضمن الرمية االسرتاتيجية إلصالح منظومة الرتبية والتعليم

أهداف 

التكوين 

 وخصوصياته

  ألسيالك التعلييم املدرسيي    اهلدف هو تكوين أطر تربوية لتلبية احلاجيات احلالية واملستلبلية

 )ابتدانيي وثانوي( عمومي وخصوصي وتعزيز البحث الرتبوي.

 الكليات، املدار  العليا لألساتذة ...(؛ هذا السلك مفتوح يف جمموعة من املؤسسات اجلامعية ( 

  وحدة مصنفة إىل صنف : 38ويتضمن التكوين 

 وحدات التخص : ذات صلة باحللل املعريف للمسلك؛ 
 رتبييية: ميكيين أن تتضييمن وحييدات علييوم الرتبييية، الديييداكتيك، سيييكولوجية        وحييدات ال

الرتبييية، الللييات، تييدبل املشيياريع الرتبوييية وامللاوالتييية، تكنولوجيييا املعلومييات والتواصييل،    

 تدريب االنلما  يف وس  تربوي وكلها.

شروط 

 الولوج

  امللربية يف مجيع التخصصات يفتا التكوين األسا  يف وجه احلاصل  على شهادة البكالوريا

 واملستوف  لشروط الولو ؛

  ( ميكن أن يتم الولو  إىل هذا التكوين كذلك ابتداص من األسدو  الثالثS3   يف إطار نظيام )

 املمرات ب  املسالك.

 ويتضمن مسلك : مسلك التعليم االبتدانيي ومسلك التعليم الثانوي يف عدة ختصصات؛ 

 :تخصص التعليم االبتدائي

 شهادة البكالوريا مجيع الشعب واملسارات، أو دبلوم معرتف مبعادلتها؛ 

            انتليياص أولييي للمرتشييح  بنيياص علييى دراسيية املليي  )علييى أسييا  نليي  اللليية العربييية واللليية

الفرنسييية والرياضيييات ا صييل عليهييا يف االمتحييان اجلهييوي والييوطين، وكييذا املعييد  العييام       

 للبكالوريا؛

 ن املؤسسة املختارة يتم الرتكيز فيها على:ملابلة شفوية مع جلنة م 

 اللدرة التواصلية والللوية للمرتشا يف الللت  العربية والفرنسية؛ 

  قدرات املرتشا على التحليل واخلطاب وتدبل النلاش يف مواضيع ذات الصلة بالثلافة العامة

 والعلمية والليم والعلوم اإلنسانية؛

 ة مهنة التدريس.مدى ركبة واستعداد املرتشا ملمارس 

 :تخصص التعليم الثانوي

 شهادة البكالوريا املناسبة للتخص  املطلوب أو دبلوم معرتف مبعادلتها؛ 

            انتليياص أولييي للمرتشييح  بنيياص علييى دراسيية املليي  )علييى أسييا  نليي  اللليية العربييية واللليية

املعيد  العيام   الفرنسية ومواد التخص  ا صل عليها يف االمتحان اجلهوي والوطين، وكيذا  

 للبكالوريا؛

 :ملابلة شفوية مع جلنة من املؤسسة املختارة يتم الرتكيز فيها على 

 اللدرة التواصلية والللوية للمرتشا يف الللت  العربية والفرنسية؛ 

  قدرات املرتشا على التحليل واخلطاب وتدبل النلاش يف مواضيع ذات الصلة بالثلافة العامة

 لوم اإلنسانية؛والعلمية والليم والع

 مدى ركبة واستعداد املرتشا ملمارسة مهنة التدريس 
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تنظيم 

 التكوينات

 تنظم التكوينات بهذه املراكز وف  ثالثة أسالك:

            سلك تأهيل أطر هيئية التدريس)مسيلك تأهييل أسياتذة التعلييم الثيانوي التيأهيلي، مسيلك تأهييل أسياتذة

يف إطييار توظييي  األسيياتذة أطيير     اإلعييدادي، مسييلك تأهيييل أسيياتذة التعليييم االبتييدانيي(     التعليييم الثييانوي  

 ؛األكادمييات اجلهوية للرتبية والتكوين

 سلك حتضل مباريات التربيز؛ 

 .سلك تكوين أطر اإلدارة الرتبوية وأطر هيئة الدعم اإلداري والرتبوي واالجتماعي 

 

 سلك تأهيل أطر هيئة التدريس

سلك تأهيل 

أطر هيئة 

 التدريس

 

ييي  تستلر  الدراسة بسلك تأهيل أطر هيئة التيدريس سينة تكوينيية كاملية تتيو  حبصيو  النياجح  عليى         

 شهادة التأهيل الرتبوي: للتعليم الثانوي التأهيلي أو التعليم الثانوي اإلعدادي والتعليم االبتدانيي.

 تاروها عند الرتشيا؛ييي  يتم توظي  وتعي  اخلرج  يف األكادمييات ال  اخ

 شروط الرتشيح: (1

 تفتا املباراة يف وجه املرتشح  كل املوظف  املستوف  للشروط التالية:

 ييي   أن يكون املرتشا )ة( من جنسية ملربية؛

 سنة عند تاريخ إجراص املباراة؛ 45ييي   السن ال يتجاوز 

 ييي   أن يكون حاصال على األقل على :

  املسالك اجلامعية للرتبية أو ما يعادهلا؛شهادة اإلجازة يف 

 .أو شهادة اإلجازة يف الدراسات األساسية أو اإلجازة املهنية أو ما يعاد  إحداها 

وخبصييوص ولييو  مسييلك تأهيييل أسيياتذة التعليييم الثييانوي التييأهيلي، ال ميكيين الرتشييا إال يف املييواد الدراسييية     

ل مطاب  لتخص  الشهادة املدىل بها، ما عدا بالنسبة ا كل ترشا كالكياملناسبة جملا  التخص ، ويعترب 

للرتبية البدنية والرياضية حييث ييتم قبيو  مجييع التخصصيات. كميا أنيه ميكين حلياملي اإلجيازة يف شيعبة             

العلوم االقتصادية واللانون بالللة الفرنسية، الرتشا لتدريس ميادة الللية الفرنسيية، كميا ميكين حلياملي       

 رتشا لتدريس مادة الرياضيات.اإلجازة يف الفيزياص ال

 : يتكون مل  الرتشيا من الوثاني  التالية:ملف الرتشيح (2

 ييي   وصل الرتشيا اإلكرتوني املستخر  عرب البوابة اخلاصة باملباراة؛

 ييي   نسخة من بطاقة التعري  الوطنية مصاد  عليها؛

 لة هلا ، وكذا شهادة تثبت هذه املعادلة؛ييي   نسخة مصاد  عليها من شهادة اإلجازة  أو من الشهادة املعاد

ييي   التزام موقع من طيرف املرتشيا )ة( ومصياد  علييه مين قبيل السيلطات املختصية، وفي  النميوذ  املخصي             

 هلذه اللاية، يسحب من البوابة اخلاصة باملباراة؛

الي    حتدييدها مين    تودع ملفيات الرتشييا يف ا جيا  ا يددة ليذلك ييي ملابيل وصيل ييي باملديريية اإلقليميية            

 طرف املرتشا يف طلب الرتشيا اإللكرتوني.
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سلك 

تأهيل أطر 

هيئة 

 التدريس

 
 

 ، أو   إيداعه خار  ا جا .خاطئة أو يتضمن معلومات كل مكتمل :يعترب الكيا كل مل  -

اختاره املرتشا، يف حالة وجود أكثر من ملر للتكوين تابع للمركز اجلهوي ملهن الرتبية والتكوين الذي  -

  ب ترتيب مجيع هذه امللرات؛

ال يسما بإيداع أكثر من مل  واحد للمشاركة يف مباريات ولو  خمتل  مسالك تأهيل هيئة التدريس  -

 باملراكز اجلهوية ملهن الرتبية والتكوين؛

اجلهيوي   يودع مل  الرتشيا يف ا جا  ا ددة ليذلك ييي ملابيل وصيل ييي مباشيرة بيامللر الرنييسيي للمركيز          -

 ملهن الرتبية والتكوين الذي اختاره املرتشا.
 

 يتم ولو  املراكز عن طري  مباراة تنظم على مرحلت :  طريقة الولوج: (3

 املرحلة األوىل: انتلاص أولي؛

 + اختبارات شفوية )بالنسبة للناجح  يف االختبارات الكتابية(. املرحلة الثانية: اختبارات كتابية

 املباريات تأهيلهم بأحد املسالك التالية: يتابع الناجحون يف

 مسلك تأهيل أساتذة التعليم األولي والتعليم االبتدانيي؛ -

 مسلك تأهيل أساتذة التعليم الثانوي اإلعدادي؛ -

 مسلك تأهيل أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي؛ -

 

 

سلك تكوين أطر 

اإلدارة التربوية وأطر 

هيئة الدعم اإلداري 

 واالجتماعيوالتربوي 

 

يلبيل يف سييلك تكييوين أطير اإلدارة الرتبوييية وأطيير هيئية الييدعم اإلداري والرتبييوي واالجتميياعي    

موظفييو قطيياع التعليييم املدرسييي النيياجحون يف مباريييات الولييو  هلييذا السييلك. وسييتحدد قييرارات      

وزاريييية الفئيييات املعنيييية وشيييروط الوليييو  وكيفيييية إجيييراص املبارييييات وتنظييييم املسيييالك وإجيييراص 

 .لتداريبا
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مبجموعية ميين  إحيداث امليدار  العلييا للرتبيية والتكيوين        ، الرتبيية الوطنيية مين األطير الرتبويية     اسيتجابة حلاجييات قطياع    

ال  توجد يف ستة مدن الرباط، اليدار البيضياص، ميراكش، فيا ، مكنيا ، تطيوان        لألساتذةاىل مدار  العليا  باإلضافة اجلامعات

 .وال  من املزمع تليل تسميتها اىل التسمية اجلديدة

 ،  .لرفع من جودة تكوين الطلبة امللبل  على ممارسة مهنة التدريسويهدف إحداث هذه املؤسسات إىل ا

خيضييع فيهييا الطلبيية لتكييوين أكييادميي يرتكييز علييى معييارف      كييوين ثييالث سيينوات،   ويييدوم التكييوين باملييدار  العليييا للرتبييية والت   

علييوم الرتبييية، وسيييكولوجية الرتبييية، وتكنولوجيييا املعلومييات والتواصييل، وكييذا وحييدات للليية    يف مييادة التخصيي  ويف أكادميييية 

التخير  حيصيل الطاليب عليى اإلجيازة يف      بعيد   .وتدبل املشاريع الرتبوية وامللاوالتية والتدريب على االنلما  يف الوس  الرتبيوي 

 الرتبية.

وميكن للحاصل  على شهادة اإلجازة يف الرتبية إميا متابعية دراسيتهم العلييا بسيلك املاسيرت يف الرتبيية أو اجتيياز مبياراة التوظيي            

 أو العمل يف اللطاع اخلاص. وف  النظام األساسي اخلاص بأطر األكادمييات اجلهوية للرتبية والتكوين

I -  تخصص التعليم االبتدائي 

 شروط الولوج

 التوفر على شهادة البكالوريا أو شهادة معرتف مبعادلتها، مجيع الشعب واملسارات؛ 

  )دجنرب من سنة الرتشيا؛ 31سنة من تاريخ  21اال يتجاوز سن املرتشا )ة 

 اإلملام جبميع املضام  واملعارف املكتسبة يف الثانوي التأهيلي؛ 

 طرق االنتقاء

 يتم انتلاص املرتشح  بناص على دراسة املل  وف  املعايل التالية:

 :معيار الترتيب الرئيسي

نل  املواد: الللة العربية والللة الفرنسية والرياضيات ا صيل عليهيا يف االمتحيان اجلهيوي     

 ا؛املوحد واالمتحان الوطين املوحد يف البكالوريا، وكذا املعد  العام لنيل شهادة البكالوري

 :معيار الترتيب الثانوي

 سنة احلصو  على البكالوريا؛ 

 دورة احلصو  على البكالوريا؛ 

 .عدد سنوات احلصو  على البكالوريا 

 مع جلنة من األساتذة املشرف  على التكوين الختبار: مقابلة شفوية

 اللدرة التواصلية والللوية املؤهلة ملمارسة املهمة الرتبوية؛ (1

التحليل واخلطاب وتدبل النلياش يف مواضييع ذات الصيلة    قدرة املرتشا على  (2

 الثلافة العامة والعلمية والليم اإلنسانية؛

 مدى ركبة واستعداد املرتشا ملمارسة مهنة التدريس (3

 للملابلة الشفوية. % 20لدراسة املل  ونسبة  % 80ختصي  نسبة 
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II -   الثانويتخصص التعليم 

 شروط الولوج

    البكالوريييا أو دبلييوم معييرتف مبعادلتهييا )التخصيي  حسييب املسييلك      التييوفر علييى شييهادة

 (؛املسالك املتوفرة باملدرسة املطلوب أنظر جدو 

  )دجنرب من سنة الرتشيا؛ 31سنة من تاريخ  21أال يتجاوز سن املرتشا )ة 

 .اإلملام جبميع املضام  واملعارف املكتسبة يف الثانوي التأهيلي 

 طرق االنتقاء

 

 املرتشح  بناص على دراسة املل  وف  املعايل التالية:يتم انتلاص 

 :معيار الترتيب الرئيسي

مواد التخص  والللة العربية والفرنسية ا صل عليهيا يف االمتحيان اجلهيوي املوحيد واالمتحيان      

 الوطين املوحد يف البكالوريا، وكذا املعد  العام لنيل شهادة البكالوريا.

  :معيار الترتيب الثانوي

 سنة احلصو  على البكالوريا؛ 

 دورة احلصو  على البكالوريا؛ 

 .عدد سنوات احلصو  على البكالوريا 

 ، ويرتكز على مواد التخص  حسب اختبار % 75ختص  له  نسبة  االختبار الكتابي:

، مييع جلنيية ميين األسيياتذة املشييرف  علييى التكييوين       % 25خيصيي  هلييا نسييبة    مقابلةةة شةةفوية:

 الختبار:

 التواصلية والللوية املؤهلة ملمارسة املهمة الرتبوية؛اللدرة  (1

قييدرة املرتشييا علييى التحليييل واخلطيياب وتييدبل النليياش يف مواضيييع ذات الصييلة          (2

 الثلافة العامة والعلمية والليم اإلنسانية؛

 مدى ركبة واستعداد املرتشا ملمارسة مهنة التدريس. (3

 

 مسلك اإلجازة التربوية
لة لولوج اإلجازة التربوية بحسب والمقبشعب ومسالك البكالوريا 

 االختيار

 مجيع شعب ومسالك البكالوريا التعليم االبتدائي

ي
نو
ثا
ال
م 
لي
تع
ال

 

 ختصص: علوم احلياة واألرض
 الشعب واملسالك العلمية اآلتية:

 العلوم الفيزيائية 

 علوم احلياة واألرض 

 

 العلوم الزراعية 

 والكيمياءختصص: الفيزياء  العلوم الرياضية 

 الشعب واملسالك العلمية ختصص: الرياضيات

 مجيع شعب ومسالك البكالوريا االسالمية ةختصص: التربي

 مجيع شعب ومسالك البكالوريا ختصص: اللغة اإلجنليزية

 مجيع شعب ومسالك البكالوريا ختصص: اللغة العربية

 مجيع شعب ومسالك البكالوريا ختصص: اللغة الفرنسية

 مجيع شعب ومسالك البكالوريا ختصص: التاريخ واجلغرافيا
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Licences d’Etudes Fondamentales d’Excellence 

SCIENCES 

D’EDUCATION 

Objectifs : 
- Maîtrise techniques de l’animation socioéducative ; 
- Maîtrise des outils et méthodes de l’accompagnement 

psychologique et socioéducatif ; 
- Maîtrise des techniques de l’administration et la gestion scolaire. 

 Conditions d’accès : 
 Diplômes requis :  

- Niveau : baccalauréat ou diplôme reconnu équivalent 
 Procédures de sélection :  

- Etude du dossier : Moyenne générale du Bac et note en langue 
française 

- Test écrit : Culture générale 
- Entretien : Portant sur les dispositions des candidats 

ETUDES FRANÇAISE 

ET EDUCATION 

 

 Parcours 1 : 
Didactique du 
français 

 Parcours 2 : Langue, 
littérature et culture 
française 

Objectifs : 
- Situer un texte, un discours ou une œuvre d’art dans son contexte 

(historique, intellectuel et culturel). 
- Maîtriser des méthodes, procédures et techniques de lecture, de 

description, d’analyse, d’expression et de communication pour 
pouvoir les appliquer et les adapter ; 

- Collecter, traiter, synthétiser et utiliser les informations 
nécessaires pour mener une réflexion sur un thème donné. 

Conditions d’accès : 
 Diplômes requis :  

- Niveau : Baccalauréat marocain ou étranger reconnu équivalent 
- Type du Baccalauréat : lettres et sciences 

 Procédures de sélection :  
- Etude du dossier : sur la base de la note de français pendant les 

trois années du lycée ainsi que la connaissance de la langue 
anglaise 

- Test écrit : Epreuve écrite (texte littéraire- questions sur le texte- 
consigne de production écrite) 

- Entretien : (lecture vocale d’un texte d’auteur - questions se 
rapportant au texte- questions se rapportant à la culture générale) 
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Licences Professionnelles 

Education 

Préscolaire et 

Formation 

Professionnelle 

Objectifs : 
- Elaborer et conduire une action éducative adaptée aux jeunes enfants 
- Créer un climat favorable au développement moteur, cognitif, affectif et 

social des jeunes enfants. 
- Participer à la promotion de la santé de l’enfant 
- Accompagner les parents dans leur rôle éducatif 

Conditions d’accès : 
 Diplômes requis :  

- Niveau : DEUG, DEUP ou tout diplôme reconnu équivalent. 
 Procédures de sélection :  

- Etude du dossier : Moyenne les notes des semestres 1 à 4 
- Test écrit : Connaissances générales en arabe et en français 
- Entretien. 

o Une prédisposition au travail avec les enfants en bas âge 
o Une prédisposition aux travaux manuels 
o Une maitrise avérée de la langue arabe et de la langue française 

Technologie de 

l’Education et 

Innovation 

Pédagogique 

Objectifs : 
- Outiller les étudiants par des outils informatiques et pédagogiques afin de 

les rendre capable d’utiliser les TIC dans le domaine de l’enseignement et 
l’apprentissage. 

- Initier les étudiants à l’innovation techno pédagogiques et à la gestion des 
projets afin de les rendre capable d’élaborer des solutions adaptées aux 
diverses situations faisant appel aux technologies éducatives 

 Conditions d’accès : 
 Diplômes requis :  

- DEUG en sciences de l’éducation ou en informatique ou d’un DEUP 
(4semestres validés) d’un DTS  ou d’un diplôme jugé équivalent. 

 Procédures de sélection :  
- Etude du dossier. 
- Test écrit : Epreuves écrites en Français et en Arabe + test Psychotechnique 

adapté 
- Entretien : en Français et en Arabe. Il consistera à évaluer les pré-requis, les 

motivations du choix de la LP, les expériences acquises et le projet 
professionnel du candidat 

Teaching English 

as a Foreign 

Language 

Objectifs : 
- Introduire les étudiants aux techniques de base de l'enseignement de la 

langue anglaise et leurs applications pratiques dans la classe, 
- Initier les étudiants à la linguistique appliquée et à la pédagogie de l’Anglais 

Langue étrangère 
- Préparer les étudiants à assumer des responsabilités pédagogiques 

qualifiées afin de pouvoir les intégrer dans des établissements 
d'enseignement publiques ou privés. 

-  Aider les étudiants à acquérir des habiletés et des compétences 
méthodologiques qui leur assureront une meilleure préparation pour les 
études supérieures et une meilleure insertion dans le domaine de 
l’enseignement. 
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Licences Professionnelles 

Teaching English as a 

Foreign Language 

Conditions d’accès : 
 Diplômes requis : DEUG en anglais 
 Prérequis pédagogiques spécifiques : très bonne maîtrise de la langue 

anglaise ; connaissances suffisantes en linguistique générale. 
 Procédures de sélection :  

Etude du dossier + Test écrit (compétences de base en grammaire, lecture et 
expression écrite de l’anglais) + Entretien (compétences en communication 
orale en anglais) 

تدريس اللغة العربية 

 وعلوم التربية

 اسهداف

  الرفع من مستوى التكوين يف جما  تدريس الللة العربية، وتعزيز املرجعيات وأدوات العمل مبا هو

 .مستجد يف امليدان
  احلالية، ويساهم يف حل مشاكل منا تكوين أكادميي جيد وفعا  يستجيب للمتطلبات املهنية

 .تدريس الللة العربية
  مسايرة أحدث الدراسات واألحباث يف الديداكتيك واملناهج وعلوم الرتبية، مع تعمي  معارف

 .الطلبة يف األساس  الللوي واألدبي
 تكوين طلبة وفاعل  يف ميدان التدريس مبستوى متميز يستجيب ملتطلبات سو  الشلل. 
 درين على مواصلة الدراسة والبحث، واالخنراط يف تكوينات ذات الصلة بالتخص ، إعداد طلبة قا

 يف سلك املاسرت ثم الدكتوراه
 طلبة وفاعل  يف تدريس الللة العربية منفتح  على الللات وعلى احلداثة يف حمي   تكوين

 للوي متعدد

 شروط الولوج والمعارف الالزمة
 الدبلومات املتطلبة  

 اإلجازة أو أي دبلوم معرتف مبعادلته، يف الدراسات العربية من كليات ا داب  : الدبلوم

 والعلوم اإلنسانية، علوم الرتبية، التنشي  الثلايف واإلبداع الفين من كلية علوم الرتبية

 املعارف البيداكوجية اخلاصة   
  ،علم النفس وعلم للة عربية، فله الللة، حنو، صرف، داللة، علوم الرتبية، مناهج التدريس

 االجتماع الرتبوي، ثلافة، فنون
 طر  االنتلاص 

  دراسة املل  
 اختبار كتابي لتلييم الكفاصات  
 ملابلة لتلييم املؤهالت  

تدريس التاريخ 

والجغرافية والتربية على 

 المواطنة

 أهداف التكوين:

والتكوينبهدف التدريس يف خمتل  تأهيل الطلبة الجتياز مباريات ولو  املراكز اجلهوية ملهن الرتبية 

مؤسسات املنظومة الرتبوية النظامية وكل النظامية يف التعليم  اخلصوصي والعمومي، وكذا 

تكوين باحث  يف تعليم وتعلم التاريخ واجللرافية والرتبية على املواطنة، فضال عن إمكانية متابعة 

 .ماسرت أساسيدراسات جامعية عليا وتعمي  التكوين والبحث يف إطار 
 شروط الولوج:

 الشهادات اجلامعية ) دبلوم: الدبلومات املتطلبة (Deug  يف التاريخ أو اجللرافيا أو اإلجازة

 األساسية يف التاريخ أو اجللرافيا أو ما يعادهلا.
 النظرية واملنهجية ملختل  التخصصات املؤدية لولو   املرتكزات: املعارف البيداكوجية اخلاصة

أو  Deug) لرافيا، تاريخ اكتسبها الطالب خال  سنت  من التكوين باجلامعة )املسلك: ج

سنوات اإلجازة األساسية؛أدوات التواصل بالللة العربية والفرنسية / ويعترب التحكم يف الللة 

االجنليزية قيمة مضافة للمرتشح  لولو  املسلك؛ املبادئ األولية  ملناهج وأدوات البحث يف 

  لرافيا.التاريخ واجل
 .مقابلة +اختبار كتايب  +:دراسة امللفطرق االنتقاء

 الرباط  يي – 1072ص.ب:  كلية علوم الرتبية، شارع حممد بن عبد اهلل ركراكي، مدينة العرفان ، :عنوان املؤسسة

 www.fse.ac.maاملوقع اإللكرتوني: 
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 تكوينات متعددة وف  املسالك الرتبوية أو املهنية التالية: وحسب احلاجيات سنوياتفتا خمتل  املدار  العليا لألساتذة 

 (FUE(/ المسالك الجامعية في التربية )CLE) مسالك اإلجازة في التربية

Filières Universitaires d’Education (FUE): 
 Physique‐Chimie (FUE‐PC)(3ans) 
 Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) (3ans) 
 Licence d’Enseignement des Mathématiques (LEM) (3ans) 

Cycle de Licence d’Education (CLE): اإلجازة يف الرتبية:                                                                                

 Spécialité Enseignement Secondaire - Langue anglaise (3 ans) 

 Spécialité Enseignement Secondaire - Informatique (3 ans) 

 Spécialité Enseignement Secondaire - Langue française (3 ans) 

  سنوات( 3) الللة العربية –التعليم الثانوي  اإلجازة يف الرتبية: ختص 

  سنوات( 3) فلسفة -التعليم الثانوي  اإلجازة يف الرتبية: ختص 

 سنتان(  اجللرافيا و التاريخ -التعليم الثانوي  الرتبية: ختص  اإلجازة يف( 

العليا المدرسة 

 لألسارذة

 بالرباط

 Licence en Éducation (LE) Spécialité : Physique Chimie (Baccalauréat options 

science Physiques) 

 Licence en Éducation (LE) Spécialité : Enseignement Primaire (Baccalauréat toutes 

options) 

 Licence en Éducation (LE) Spécialité : Mathématiques (Baccalauréat options science 

Mathématiques) 

 Licence en Éducation (LE) Spécialité : Enseignement Secondaire Sciences de la Vie 

et de la Terre(Baccalauréat options science Secondaire Sciences de la Vie) 

 Licence Professionnelle de l’Enseignement du Français (Baccalauréat toutes options, 

Mention bac : A. Bien, française ≥ 12/20 (Examen régional)) 

 Licence Professionnelle de l’Enseignement de l’Education Physique et 

Sport(Baccalauréat toutes options, Note du bac ≥ à 12/20, Note en EPS ≥ 16/20, 

Note de la Langue française ≥ 12/20 (Examen régional )) 

 

العليا المدرسة 

 لألسارذة

 بالدارالبيضاء

 Licence d’éducation : Spécialité enseignement secondaire – Langue Anglaise ( بكالوريا

 أدبية وعلمية(
 Didactique du français )بكالوريا جميع الشعب ( 

 Technologies de l’enseignement et ingénierie pédagogique  ،دبلوم الدراسات الجامعية العامة في العلوم(
 وفي العلوم اإلنسانية واآلداب(

 (بكالوريا أدبية وعلمية) وآ ابها تدريسية الللة العربية 

    عليم  يف أو االجتمياع  عليم  يف و أ العامية  الفلسيفة  يف العامية  اجلامعيية  الدراسيات  بليوم د) الفلسيفة ومنياهج تدريسيها 
 (النفس

 يف العلييوم اإلنسييانية أو يف العلييوم اللانونييية   العاميية اجلامعييية الدراسييات بلييومد) املؤسسييات التعليمييية تييدبل وتسيييل

 (واالقتصادية، أو يف الللات

  (يف العلوم اإلنسانية وا داب العامة اجلامعية الدراسات بلومد)وليألا التعليمبيداكوجيا 

العليا المدرسة 

 لألسارذة

 بمكناس

 LP en Psychologie et Apprentissage 
 LP : Métiers de l'Enseignement de l'Education Physique et Sportive 
 LP : Enseignement des Mathématiques 
 LP : Enseignement des Sciences Physiques et Chimiques 
 LP : Enseignement des Sciences de la Vie et de la Terre 

 اجللرافيا و التاريخ الرتبية يف اجلامعي املسلك   

 سالميةاإل الدراسات:  الرتبية يف اجلامعي املسلك   

العليا المدرسة 

بفاس لألسارذة  
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التربيةمسالك اإلجازة في   

 Licence professionnelle d’enseignement : physique-chimie.(bac PC, SM) 

 Licence professionnelle d’enseignement : Sciences de la Vie et de la Terre.(bac 

Sc-Exp) 

 Licence professionnelle d’enseignement : spécialité mathématiques(Bac SM, PC) 

 Licence professionnelle d’enseignement : spécialité informatique (Bac SVT, PC) 

 Licence en éducation, enseignement secondaire, option « Français »  

 Licence en éducation, enseignement primaire (Baccalauréat toutes options) 

المدرسة العليا 

 لألسارذة

 بمراكش

  التربية تخصص التعليم االبتدائياإلجازة في 

 اإلجازة في التربية تخصص التعليم الثانوي: الدراسات االسالمية 

 Licence d’éducation : Spécialité Enseignement Secondaire- Sciences de la Vie et de 
la Terre 

 Licence d’éducation : Spécialité Enseignement Secondaire- Education Physique et 
Sportive 

 Filière Universitaire d'enseignement en: 
 "Education Physique et Sportive" (FUE-EPS) 

 Filière Universitaire d'Education : Enseignement en Sciences Physique et Chimie 
  Filière Universitaire d'Education en Langue et Littérature Françaises 
 Filière Universitaire d'Education en Sciences de la Vie et de la Terre 

 المسلك الجامعي للتربية: تدريس التاريخ والجغرافيا 

 المسلك الجامعي للتربية: تدريس اللغة العربية وآدابها 

 Filière Universitaire d'Education en Lengua y Literatura hispanicas 

المدرسة العليا 

لألسارذة 

 بتطوان

، طريليية الرتشيييا...( املرجييو زيييارة املواقييع   للمزيييد ميين املعلومييات حييو  هييذه التكوينييات: ) املسييالك املفتوحيية، شييروط الرتشيييا    

 املدار . اإللكرتونية هلذه
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Tél:0537752261/0537751229 Fax:0537750047 

 www.ens.um5.ac.ma/ 

CASA BLANCA 

ENS Casablanca : Km8,Route d’El Jadida,BP 96500 Ghandi 
Tél :0522232277  Fax :0522985326 

www.ens.univcasa.ma 

FES 

Kariat Ben Souda Ahouaz,Oued Fès, BP :2206 Fès 
Tél :0535655083 / 0535655084  Fax :0535655069 

 http://ens.usmba.ac.ma/ 

MEKNES 

BP : 3104 Toulal – Meknès 
Tél :0535533883/0535533885  Fax :0535460250 

 www.ens.umi.ac.ma/ 

MARRAKECH 

Hay Hassani, Route d’Essaouira, Marrakech 40000 
Tél :0524340125  Fax :0524342287 

www.ens-marrakech.ac.ma 

TETOUAN 

Avenue MoulayHassan,BP : 209 Martil – Tétouan 
Tél: 0539979175 / 0539979180  Fax: 0539979180 

www.ens.uae.ma 
 

  

 Adresses des ENSعناوين املدار  العليا لألساتذة 
 

http://www.ens.um5.ac.ma/
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التخصصات 

 المتاحة

 العلوم والتلنيات؛ 
 العلوم اللانونية؛ 
 .الللة واألدب اإلجنليزي 

 

مدة التكوين 

 والدبلوم

 ( سينوات، منهيا   4يدوم التكوييين أربع )سنيييوات سيييلك اإلجيييازة وسينة واحيدة خمصصية للتكيوين         3

 (؛DEUMالطالب املتخر  على دبلوم الدراسات اجلامعية والعسكرية )العسكري حيصل بعدها 
 . يتم التكوين باألكادميية امللكية العسكرية مبكنا 

 

شروط 

 الترشيح

 احلالة العانيلية عازب )ة(؛ 

   دجنرب من سنة الرتشيا؛ 31سنة للاية  22و  18السن ما ب 

 بدون سواب  عدلية؛ 

  ؛السنة احلالية وحسب التخص  بكالورياأن يكون املرتشا )ة( حاصال )ة( على 

 التمتع بصحة جسمانية جيدة؛ 

   :م على األقل بالنسبة ل ناث.1.60بالنسبة للذكور و م على األقل 1.70اللامة 

 

 كيفية القبول

 معد  النجاح ا صل عليه مبيزة ف مستحسنف على األقيل مين طيرف املرتشيا      ىاعتمادا عل انتلاص أولي

 ؛يف الدورة العادية من امتحان البكالوريا
 الكاملية واليذين   اختييارهم    سيتم استدعاص املرتشح  اليذين يتيوفرون عليى الشيروط     : اجتياز املباراة

 باراة وال  تتضمن:من طرف جلنة االنتلاص األولي، عن طري  الربيد، قصد اجتياز امل

 بدنية، نفسية وتلنية؛اختبارات طبية ، 

 .امتحان شفوي 
املرتشحون الذين سييجتازون بنجياح هيذه االختبيارات، سييتم تيرتيبهم اعتميادا عليى معيد  النجياح ا صيل            

 من امتحان البكالوريا. عليه يف الدورة العادية

 

 ملف الترشيح

  رقييم بطاقيية  ،رقييم اهلييات  ،الكامييلالعنييوان  تعرييي  املرتشييا، املشيياركة حيمييل املعلومييات التالييية:طلييب

العليييوم  أو لشيييعبة املختيييارة)العلوم والتلنييييات اوالربييييد اإللكرتونيييي،  ،، رميييز مسيييارالتعريييي  الوطنيييية

 ؛الللة واألدب اإلجنليزي( أواللانونية 

 نسخة كاملة من سجل احلالة املدنية (copie intégrale) ؛ 

   األسيدو  األو  و لألسيدو  مجييع النتيانيج الدراسيية    ورميز مسيار    وأصلي )يضم شاملبيانات النل 

 ؛األوىل للسنة اخلتامية( األسدو من سلك البكالوريا ونتانيج االمتحان اجلهوي و 1الثاني للسنة 

 ؛نسخة من بطاقة التعري  الوطنية للمرتشا مصاد  عليها 

 4 منهيا ظيرف مين حجيم      حتمل عنوان املرتشيا )ة(  متنربة  أظرفة(28x22,5)      بطيابع برييدي مين فئية

 .درهم 20.00
 

عنوان 

 المراسلة

 العنوان التالي: في اآلجال المحددة إلىملف الترشيح يرسل عبر البريد 
Monsieur le Général  de Brigade, Directeur de l’Académie Royale Militaire, 

Meknès 50000 

(Concours d’admission à I’A.R.M. cycle Elèves-Officiers) 
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التخصصات 

 المتاحة

 

 ؛العلوم والتلنيات 
 

 ؛العلوم اللانونية 

 

 .الللة واألدب اإلجنليزي 

 

 مدة التكوين
سنة واحدة خمصصة ( سنوات )منها 4ربع )ويدوم أ يتم التكوين باألكادميية امللكية العسكرية مبكنا 

 ، حيصل بعدها الطالب املتخر  على رتبة ضاب  جماز؛للتكوين العسكري (

 

 شروط الترشيح

 يشرتط يف املرتشا أن يكون:

 ملربيا ذكرا عازبا؛ 

   من سنة الرتشيا؛ يوليوز 08سنة بتاريخ  22و 18سنه ب 

  م على األقل. 1.70طوله 

  لسنة احلالية ؛احاصال على بكالوريا 
 ؛ التمتع بصحة جسمانية جيدة 
  له سواب  عدلية.أن ال تكون 

 

 كيفية القبول
 انتلاص أولي بناص على دراسة مل  الرتشيا؛ 

 .اختبارات كتابية، تهم املرتشح  امللبول  يف االنتلاص األولي 

 

 ملف الترشيح

  طلب خطيdemande manuscrite  :يتضمن املعلومات التالية 

 هوية املرشح؛ 

  ؛اإللكتروينالعنوان الكامل، رقم اهلاتف، الربيد 

  رقم بطاقة التعريف الوطنيةNuméro de la C.N.I ؛ 

  رقم مسارCode MASSAR؛ 

  :اللغة وأدب اجنليزي. أوعلوم قانونية  أوعلوم وتقنيات  الشعبة املختارة 

  ( نسخة كاملة مستخرجة من سجل احلالة املدنيةcopie intégrale . ) 

  نسخة مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنيةC.N.I 

 وأصلي عام بيان(Relevé de notes global original)      للنق  احملصل عليهـا خـالل سـنل البكالوريـا

يضم : رقم مسار ، نتائج السنة االوىل باكالوريا مع نتائج نق  االمتحان اجلهـوي ونتـائج الـدورة األوىل    

 للسنة الثانية باكالوريا.

 04     ،ظـرف متوسـ  احلجـم    منـها أظرفة متنربة حتمل اسـم وعنـوان املرشـح (28x22,5)    حيمـل طـابع

 ) حيمل بدوره عنوان املترشح و يرسل مع بقية الوثائق( . درمها 20بريدي بقيمة 

 

 عنوان المراسلة
العنوان املب  يف اإلعالن الذي تنشره  ترسل ملفات الرتشيا عن طري  الربيد إىلعند فتا باب الرتشيا 

 :املساعدة كل سنة وحسب توزيع جلرايفاملفتشيات العامة لللوات 

 ( يؤخذ بع  االعتبار تاريخ الطابع الربيدي سيعترب الكيا كل مل  كل كامل أو   ارساله بعد التاريخ ا دد.) 
 .املرتشحون امللبولون بعد االنتلاص سيتوصلون باستدعاصات فردية حتدد تاريخ املباراة 
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 SPECIALITES  التخصصات نوع البكالوريا الفئة المعنية
 املشاة  Infanterie بكالوريا مجيع الشعب ذكور
 املدرعات  Arme Blindée بكالوريا مجيع الشعب ذكور
 املدفعية  Artillerie ةعلميبكالوريا  ذكور
 اهلندسة  Génie ةعلميبكالوريا  ذكور
 املظليون  Troupes Aéroportées بكالوريا مجيع الشعب ذكور

 الرياضة العسكرية  Sport militaire بكالوريا مجيع الشعب ذكور وإناث
 اخليالة  Cavalerie بكالوريا مجيع الشعب ذكور
 النلل  Train ةعلميبكالوريا  ذكور
 املواصالت السلكية والالسلكية  Transmissions ةعلميبكالوريا  ذكور 
 العتاد  Matériel ةعلميبكالوريا  ذكور

 التموين  Intendance بكالوريا مجيع الشعب ذكور وإناث

 ذكور وإناث

 الصحة العسكرية يي شعبة ممرض Option Infirmier ةعلميبكالوريا 

 Santé militaire يي شعبة كاتب طيب Option Secrétaire Médical وأدبيةأ ةعلميبكالوريا 

 املصاحل االجتماعية  Services Sociaux مجيع الشعببكالوريا  إناث
 

  سنوات، حيصل بعدها الطالب املتخر  على رتبة ضاب  ص . 3يدوم التكوين 

  نظام التكوين داخلي + راتب شهري 
 مدة التكوين

 

 يشرتط يف املرتشا:

 ؛حسب التخص  أعاله(حاصال على شهادة البكالوريا السنة احلالية أو املاضية،)نوع البكالوريا  أن يكون 
   ؛سنة يف فاتا شتنرب من سنة الرتشيا 23و 18سنه ب 

 ؛صحة جسمانية جيدةب اعمتمت 
  ؛سواب  عدليةبدون 

  على األقل بالنسبة ل ناث  مرت 1,60مرت بالنسبة للذكور و  1.70 :متوفرا على قامة. 
 

شروط 

 الترشيح

 

  ؛اعتمادا على معد  النجاح ا صل عليه من طرف املرتشا يف امتحان البكالوريا انتلاص أولي 
 الذين يتوفرون على الشيروط الكاملية واليذين   اختييارهم مين طيرف جلنية االنتلياص األوليي،           املرتشحون

سيخضييعون لالختبييارات الطبييية، البدنييية، حيييت عيين طرييي  الربيييد، قصييد اجتييياز املبيياراة سييتم اسييتدعامهم  

 .باإلضافة المتحان شفوي اختبارات كتابية النفسية والتلنية

            املرتشحون الذين سيجتازون بنجياح هيذه االختبيارات، سييتم تيرتيبهم اعتميادا عليى معيد  النجياح ا صيل

ار إليهيا أعياله، وذليك باعتبيار     شي عليه يف امتحان البكالوريا واملعد  ا صل عليه يف مجيع اختبارات املبياراة امل 

 املعامل.نفس 

كيفية 

 القبول

 

  طلب خطيdemande manuscrite  :يتضمن املعلومات التالية 

  ،رقم بطاقة التعريف الوطنية ، العنوان الكامل، رقم اهلاتفهوية املرشحNuméro de la C.N.I . 

    رقم مسارCode MASSAR. 

 )التخصص املختار )من بني التخصصات أعاله. 

  ( نسخة كاملة مستخرجة من سجل احلالة املدنيةcopie intégrale )؛ 
  نسخة مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنيةC.N.I؛ 
  ؛من شهادة البكالوريا بالنسبة للحاصل  عليهامصادق عليها نسخة 
 (بيان عام و أصليRelevé de notes global original    للنق  احملصل عليهـا خـالل سـنل )   : البكالوريـا يضـم

رقم مسار والرقم الوطين للتلميذ، نتائج السنة االوىل باكالوريا مع نتائج نق  االمتحـان اجلهـوي ونتـائج الـدورة     
 األوىل للسنة الثانية باكالوريا.

 04 ظـرف متوسـ  احلجـم    ة متنربة حتمل اسم وعنوان املرشح، منـها ــأظرف (28x22,5)   ع بريـدي  ـحيمـل طابـ
 ) حيمل بدوره عنوان املترشح ويرسل مع بقية الوثائق( . درمها 20بقيمة 

 

الللذي يللتم وفللي إعللالن المبللاراة  ةيرسللل ملللف الترشلليح، فللي اآلجللال المحللددة، عبللر البريللد إلللى مراكللز االمتحللان المبينلل
 إصداره كل سنة.

ملف 

 الترشيح

 
 

 

 

 
 ضباط صف القوات البرية 
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 مدة التكوين

 
 

 

 

 
 
 

مدة 

 التكوين

ييتم  ، و عليى رتبية ضياب  صي     املتخير   شعبة التأطل وشعب التخص  ، حيصل بعيدها الطاليب   بيدوم التكوين: سنتان 

 التكوين مبدرسة تكوين األطر لللوات املساعدة بابن سليمان.

 شعب التخص  هي:

 ؛اإلدارة) ا اسبة وتدبل امللاوالت(  –

 ؛اإلعالميات)النظام املعلوماتي، تطوير الوساني  املتعددة، صيانة املعدات املعلوماتية، شبكات االتصاالت(  –

 ؛االتصا )اإللكرتونيك العامة، االختصاص السمعي البصري(  –

 ؛( ) الفح  باحلاسوب وإلكرتونيك السيارات، النلل، التلنية التجارية وبيع أجزاص السيارات صيانة السيارات –

 ؛البناص) رنييس الورش، قانيد األشلا (  –

 ؛الفندقة والسياحة )شعبة املطعم( –

 )مساعد وطاقمي األسنان(. الصحة –
 

شروط 

 الترشيح

 شعبة التأطير شعب التخصص

 أن يكون حاصال على دبلوم تلين متخص  أو دبلوم معاد  له؛ 

 جنسية ملربية، ذكر، أعزب ومؤهال بدنيا؛ 

 ؛سنة  26و 18ن ب  الس 

  ؛مرت 1,70أال تلل قامته عن 

 .أن ال تكون له سواب  عدلية 

 ؛حاصل على شهادة البكالوريا للسنة احلالية أو املاضية 

   جنسية ملربية، ذكر، أعزب ومؤهال بدنيا؛ 

   ؛سنة  24و 18السن ب 

  ؛مرت 1,70أال تلل قامته عن 

 .أن ال تكون له سواب  عدلية 
 

كيفية 

 القبول

 ؛انتلاص أولي بناص على دراسة مل  الرتشيا 

    اجتييياز  اسييتدعاص املرتشييح  الييذين   قبييو  ملفيياتهم إىل مدرسيية تكييوين األطيير لللييوات املسيياعدة بييابن سييليمان قصييد

 فح  طيب واختبار املؤهالت البدنية
 املرتشحون امللبولون سيشاركون يف االختبارات الكتابية، وتهم املواد التالية:

 مواد االختبارات الكتابية الشعبة

 شعبة التأطير
 تكنولوجية(؛ مادة الرياضيات )بالنسبة حلاملي بكالوريا علوم رياضية، علوم جتريبية أو -

 حترير موضوع بالللة الفرنسية.-حترير موضوع بالللة العربية؛ -

 اقتصادية وتدبل(؛علوم  مادة التاريخ و اجللرافيا )بالنسبة حلاملي بكالوريا آداب وعلوم إنسانية أو -

 اختبار شفوي-حترير موضوع بالللة الفرنسية.-حترير موضوع بالللة العربية؛ - شعب التخصص
 

 

ملف 
 الترشيح

 شعب التخصص شعبة التأطير

 اد مفتش الليوات املسياعدة   كطلب خطي موجه إىل السيد اجلنرا  دو بري

والرمييز الييوطين للطالييب ورقييم   عنييوان رمييز مسييار  الحيمييل االسييم الكامييل و 

 ؛اهلات 

 ؛نسخة من بطاقة التعري  الوطنية للمرتشا مصاد  عليها 

 3 متنربة حتمل االسم و العنيوان الكاميل للمرتشيا )منهيا ظيرف       أظرفة

 .(درهم 20من حجم كبل بطابع بريدي من فئة 

 :بالنسبة للحاصل  على شهادة البكالوريا للسنة املاضية

  ؛لشهادة البكالوريانسخة طب  األصل 

      بييييييان الييييينل  املتضيييييمن للنتيجييييية النهانييييييية للبكالورييييييا مسيييييلم مييييين

 ؛األكادميية

 بالنسبة للحاصل  على شهادة البكالوريا للسنة اجلارية:

 بيان النل  املتضمن لنتيجة السنة األوىل بكالوريا؛ 

 بيان النل  املتضمن لنتيجة الدورة األوىل للسنة الثانية بكالوريا؛ 

  خطييييي موجييييه إىل السيييييد اجلنييييرا  دو   طلييييب

بريكييياد مفيييتش الليييوات املسييياعدة حيميييل االسيييم      

الكاميييييييل للمرتشيييييييا وعنوانيييييييه ورقيييييييم اهليييييييات    

 ؛واالختصاص املطلوب

    نسخة طب  األصل لشهادة البكالورييا وليدبلوم

 ؛ا صل عليه التلين املتخص 

  بطاقييييية شخصيييييية مفصيييييلة(CV ) ميييييع رقيييييم

لتجربيية اهلييات  مرفليية بالشييهادات اليي  تؤكييد ا   

 املهنية؛

   نسخة من بطاقة التعري  الوطنية للمرتشا

 ؛مصاد  عليها

 3 متنييييربة حتمييييل االسييييم و العنييييوان     أظرفيييية

الكامييل للمرتشييا )منهييا ظييرف ميين حجييم كييبل    

 .(درهم 20بطابع بريدي من فئة 

 

 عند فتا باب الرتشيا،  ب إرسا  ملفات الرتشيا بواسطة الربيد إىل العنوان التالي:

 تكوين أطر اللوات املساعدة فمباراة تالميذ مساعدين )ضباط الص ( شعب التخص ف بن سليمان. مدرسة
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 مدة التكوين
 (سنوات7الطب: سبع )؛ 

 (سنوات5طب األسنان : مخس )؛ 

 يتم التكوين بكلية الطب والصيدلة بالرباط.

 

 شروط الترشيح

 يشرتط يف املرتشا:

  ،أعزب؛جنسية ملربية 

   سنة يف متم شهر دجنرب من سنة الرتشيا؛ 22و 18السن: ب 
 حاصال على بكالوريا السنة احلالية يف العلوم التجريبية أو العلوم الرياضية؛ 
 أن يكون مؤهال بدنيا؛ 

  مرت بالنسبة ل ناث؛ 1.60مرت بالنسبة للذكور و 1.65أن ال تلل اللامة عن 
 .أن ال تكون له سواب  عدلية 

 

 كيفية القبول

   انتليياص أولييي بنيياص علييى دراسيية مليي  الرتشيييا )اعتمييادا علييى معييد  النجيياح ا صييل عليييه مبيييزة ف

 مستحسنف على األقل من طرف املرتشا يف الدورة العادية من امتحان البكالوريا(؛
  ،النفسية املرتشحون الذين   اختيارهم الجتياز املباراة، سيخضعون لالختبارات الطبية، البدنية

 والتلنية باإلضافة المتحان شفوي.
         املرتشحون الذين سيجتازون بنجاح هذه االختبيارات، سييتم تيرتيبهم اعتميادا عليى معيد  النجياح

 ا صل عليه يف الدورة العادية من امتحان البكالوريا.

 

 ملف الترشيح

    الكامييل والعنييوان طلييب خطييي يييب  التخصيي  املختار)طييب أو طييب األسيينان(، مييع كتابيية االسييم

 واهلات  والربيد اإللكرتوني، رمز مسار ورقم بطاقة التعري  الوطنية؛
 نسخة كاملة من سجل احلالة املدنية؛ 

  عام وأصلي بيان النل ( (Relevé de notes global رميز مسيار  يتضيمن   بكالورييا سلك الل، 

نل  ومعدالت الدورت  األوىل والثانية للسنة األوىل، واالمتحان اجلهوي، ونل  ومعد  الدورة 

 األوىل للسنة الثانية بكالوريا(؛

 نسخة من بطاقة التعري  الوطنية للمرتشا مصاد  عليها؛ 

 4 متنربة معنونة منها ظرف من حجم  أظرفة(28x22,5)   درهم. 20بطابع بريدي من فئة 

 

 المراسلةعنوان 

 إىل:وذلك يف ا جا  ا ددة مل  الرتشيا يرسل عرب الربيد 

Monsieur le Médecin-Colonel-Major, Directeur de l'Ecole Royale du Service de 
Santé Militaire, sise avenue El-Hachimi El-Mastari Rabat, BP 1044 - Rabat 

(concours des élèves officiers) 

 0537734334/ 0537725380الهاتف: 
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 مدة التكوين

 ؛( سنوات )السنة األوىل و الثانية بالسلك األو  اجلامعي(6: ست)الصيدلة 

 ؛( سنوات )السنة األوىل باجلذع املشرتك مبعهد احلسن الثاني للزراعة والبيطرة(6: ست) البيطرة 

 معهد احلسن الثاني للزراعة و البيطرة بالرباط.يتم التكوين بكل من كلية الطب و الصيدلة و 
 

 شروط الترشيح

 البيطرة الصيدلة
 ،؛ أعزبجنسية ملربية 

     حاصيييييال عليييييى دبليييييوم السيييييلك األو  اجليييييامعي

DEUG  صي   ختSV   أوSTU  أوCB  أو

SVT   أو حاصيييل عليييىDEUST   ختصييي

BCG  أو حاصل علىCEUS   ختصBG؛ 

   دجنرب من سنة يف متم شهر  24و  20السن: ب

 سنة الرتشيا؛

  م عليييى األقيييل بالنسيييبة لليييذكور     1,65اللامييية

 م بالنسبة ل ناث؛1,60و

        أن يكييون مييؤهال بييدنيا وكييل معفييى ميين الرتبييية

 البدنية خال  سلك البكالوريا؛

 أن ال تكون له سواب  عدلية. 

 جنسية ملربية، أعزب ؛ 

  أن  تيييياز بنجيييياح سيييينة اجلييييذع املشييييرتك

 ؛للزراعة والبيطرةمبعهد احلسن الثاني 

    سيينة يف مييتم شييهر    23و  19السيين: بيي

 دجنرب من سنة الرتشيا؛

  م عليييييى األقيييييل بالنسيييييبة   1,65اللامييييية

 م بالنسبة ل ناث؛ 1,60للذكور و
 أن يكون مؤهال بدنيا؛ 
 .أن ال تكون له سواب  عدلية 
 

 ملحوظة: شعبة البيطرة ال تفتا سنويا

 

 كيفية القبول

  حسب املعايل التالية: للمرتشح انتلاص أولي 
اعتمادا على املعد  العام ا صل عليه انطالقا مين معيد  النجياح يف امتحيان البكالورييا واملعيدالت       

ا صل عليها يف كل أسد  من السنة األوىل والثانية من التعليم اجلامعي، وذلك باعتبار نفيس  

 ؛ املعامل.
 ،سيخضعون لالختبارات الطبية، البدنيية، النفسيية    املرتشحون الذين   اختيارهم الجتياز املباراة

 والتلنية باإلضافة المتحان شفوي.

 

 ملف الترشيح

     طليب خطييي يييب  التخصيي  املختار)الصيييدلة(، ميع كتابيية االسييم الكامييل والعنييوان واهلييات

 والربيد اإللكرتوني، رمز مسار ورقم بطاقة التعري  الوطنية؛
  املدنية؛نسخة كاملة من سجل احلالة 
 نسخة من بطاقة التعري  الوطنية للمرتشا مصاد  عليها؛ 

 4 متنربة  أظرفة      (  28ومعنونة منهيا ظيرف مين حجيم متوسيx22,5     بطيابع برييدي مين فئية )

 درهم؛ 20

            بالنسييبة للمرتشييح  لشييعبة البيطييرة: شييهادة النجيياح باجلييذع املشييرتك مبعهييد احلسيين الثيياني

 للزراعة والبيطرة.
 ح  لشعبة الصيدلة  ب إضافة:بالنسبة للمرتش 

 أو نسخة مصاد  عليها( األوىل و الثانية من التعليم اجلامعيلنتانيج السنة  بيان النل  أصلي( 

 يب  املعد  العام للبكالوريا؛ ،نية من سلك البكالورياابيان النل  أصلي للسنة الث 

 نسخة مصاد  عليها لشهادة البكالوريا. 

 

 عنوان المراسلة

 الرتشيا عرب الربيد يف ا جا  ا ددة إىل العنوان التالي: يرسل مل 

 املدرسة امللكية ملصلحة الصحة العسكرية،ماجور مدير  –السيد الطبيب كولونيل 

 )مباراة التالميذ الضباط(. الرباط. 1044زنلة اهلامشي املستاري، ص.ب:  1
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أهداف 
 التكوين

 امللكية اجلوية إىل إعداد ضباط مؤهل  للعمل يف صفوف اللوات امللكية اجلوية. يهدف التكوين باملدرسة

 

نظام 
 التكوين

نظام التكوين باملدرسة داخلي حيث يستفيد الطلبة مين اإلقامية واألكيل واملليبس واخليدمات الطبيية إضيافة إىل        

 وسلك اإلجازة ينظم التكوين يف سلك  : سلك املهندس و اللوازم املدرسية ومنحة شهرية.

 

 سلك اإلجازة سلك املهندسين 
 التخصصات

- Pilotage 

- Aéronautique 

- pilotage    الطيران 

- Contrôleur de circulation aérienne   مراقب جوي 

مدة 

 التكوين

  كما يلي:سنوات موزعة  مخس

السيييينتان األوىل والثانييييية سييييلكا حتضييييليا مييييدجما    -

 تيياز الطلبيية يف نهايتييه املبيياراة الوطنييية املشييرتكة    

 لولو  املدار  العليا للمهندس  ، 

يتابع الطلبة النياجحون يف هيذه املبياراة سيلكا تكوينييا       -

 Pilotageثالث سنوات يف أحيد التخصصيات:   مدته 

    Aéronautique أو

 ثالث سنوات

شروط 

 الترشيح

 أعزب من جنسية ملربية؛ -

سينة يف نهايية دجنيرب مين      20و 18يرتاوح سينه بي     -

 سنة الرتشيا؛

حاصال على شهادة البكالورييا يف العليوم الرياضيية أو     -

ميييييا يعادهليييييا للسييييينة اجلاريييييية وموجهيييييا لألقسيييييام      

 (؛MPالتحضلية للمدار  العليا مسلك  )

م بالنسييبة  1.65مييؤهال صييحيا وقامتييه علييى األقييل     -

 م بالنسبة ل ناث؛ 1.60للذكور و

 التوفر على سجل عدلي سليم؛ -

 أعزب من جنسية ملربية؛ -

سنة يف نهاية دجنيرب مين    20و 18يرتاوح سنه ب   -

 سنة الرتشيا؛

حاصيال علييى شييهادة البكالورييا يف العلييوم الرياضييية    -

 أو املاضية؛أو ما يعادهلا للسنة اجلارية 

بالنسيبة   م 1.65مؤهال صيحيا وقامتيه عليى األقيل      -

 م بالنسبة ل ناث؛ 1.60للذكور و

 التوفر على سجل عدلي سليم؛ -

 

  ملف

 الترشيح

  طلب خطيdemande manuscrite  :يتضمن املعلومات التالية 

 .هوية املرشا + العنوان الكامل، رقم اهلات ، الربيد اإللكرتوني 

  رقم بطاقة التعري  الوطنيةNuméro de la C.N.I     رقم مسار +Code MASSAR. 

 )السلك املختار: سلك املهندس  أو سلك اإلجازة )حدد الشعبة املختارة: الطلان أو مراقب جوي. 

  ( نسخة كاملة مستخرجة من سجل احلالة املدنيةcopie intégrale . ) 

  نسخة مصاد  عليها من بطاقة التعري  الوطنيةC.N.I 

   شامل بيان النل(وأصليRelevé de notes global original        : للينل  ا صيل عليهيا خيال  سين  البكالورييا يضيم )

 رقم مسار ، نتانيج السنة االوىل باكالوريا مع نتانيج نل  االمتحان اجلهوي ونتانيج الدورة األوىل للسنة الثانية باكالوريا.

 4 متنربة  أظرفة (  28ومعنونة منها ظرف من حجم متوسx22,5 بطابع بريدي من فئة )درهم؛ 20 

 .سفلهإىل العنوان املب  أ مل  الرتشيارسل ي فتا باب الرتشيا،بعد 
 

كيفية 

 القبول

 اعتمادا على معد  النجاح ا صل عليه مبيزة ف مستحسنف على األقل من طرف املرتشا يف الدورة العادية من  انتلاص أولي

 ؛امتحان البكالوريا

 الذين يتوفرون على الشروط الكاملة والذين   اختييارهم مين طيرف جلنية االنتلياص      : سيتم استدعاص املرتشح  اجتياز املباراة

اختبييارات طبييية، بدنييية، نفسييية وتلنييية، باإلضييافة المتحييان   األولييي، عيين طرييي  الربيييد، قصييد اجتييياز املبيياراة واليي  تتضييمن: 

 شفوي.
على معد  النجاح ا صل عليه يف الدورة العادية من  املرتشحون الذين سيجتازون بنجاح هذه االختبارات، سيتم ترتيبهم اعتمادا

 امتحان البكالوريا.
 

عنوان 

 المراسلة

 قاعدة مدارس القوات الملكية الجوية و المدرسة الملكية الجوية (ERA - BEFRA)   40000، مراكش
0524435792 -0524447917ـ   الهاتف:ــ    الفاكس:0524438412 
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شروط 

 الترشيح

 شروط مشرتكة:

 احلالة العانيلية عازب ؛ •

 بدون سواب  عدلية؛ •

 التمتع بصحة جسمانية جيدة؛ •
 

 : التلني  املتخصص  اللل املالح فشروط خاصة بتالميذ ضباط الص  لتخص  ف  األفراد 
Personnels Non Navigant )PNN( 

 كشت من سنة الرتشيا؛ 16سنة يف  23و 18السن ب   •

 شهادة البكالوريا علمية  أو تلنية للسنة اجلارية أو املاضية ؛ حاصال على •

 م ل ناث؛1.60م للذكور و 1.65يكون مؤهال صحيا وقامته على األقل  •
 

  Fusilier Commando de l’Airشروط خاصة بتالميذ ضباط الص  لتخص  ف بندقي جوي ف 

 أن يكون املرتشا ذكرا؛ •

 سنة الرتشيا؛كشت من  16سنة يف  23و 18السن ب   •

 مرت على األقل؛ 1.70اللامة  •

 حاصال على شهادة البكالوريا للسنة اجلارية أو املاضية ؛ •
 

املعاهييد املتخصصيية للتكنولوجيييا  شييروط خاصيية بتالميييذ ضييباط الصيي  لتخصيي  ف تلييين متخصيي  خييريج      

 ( :ISTAالتطبيلية )

 كشت من سنة الرتشيا؛ 16سنة للاية  25السن ال يتجاوز  •

 على األقل بالنسبة ل ناث؛ 1.60على األقل بالنسبة للذكور و 1.65اللامة  •

مين املعاهيد املتخصصية للتكنولوجييا التطبيليية يف إحيدى        (TS) حاصيال عليى دبليوم اليتلين املتخصي        •

 التخصصات املبينة يف اجلدو  التالي:
 

  تلنيات كتابة اإلدارة  Techniques de Secrétariat de Direction  

   التنمية يف املعلومياتتلنيات  Techniques de développement 
informatique ; 

 

  الطبع املعلوماتي  Infographie ;   

  )السمعي البصري )ذكور  Audiovisuelle (masculins);   

  )االتصاالت )ذكور  Télécoms (masculins);  

  )مسؤو  استلال  لوجستيك )ذكور  Responsable d’exploitation logistique 
(masculins) ;  

 

  )إلكرتوميكانيك واألنظمة التللانيية )ذكور  Electromécanique des systèmes 
automatisés (masculins)  

 

  )هندسة التكيي  )ذكور  Génie Climatique (masculins) ;   

  )كهرباص املباني )ذكور  Electricité Bâtiment (masculins);  

  )مسل األشلا : األشلا  العمومية )ذكور  Conducteur de travaux : Travaux publics 
(masculins). 
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ملف 

 الترشيح

 
 وثاني  مشرتكة:

املعلومييات التالييية: تعرييي  املرتشييا،  رقييم بطاقيية التعرييي  الوطنييية،  رمييز مسييار ،     حيمييل املشيياركةطلييب  •

 العنوان الكامل، رقم اهلات ، عنوان الربيد اإللكرتوني والشعبة املختارة.

 من سجل احلالة املدنية؛ ةكامل ةنسخ •

 نسخة من بطاقة التعري  الوطنية للمرتشا مصاد  عليها ؛ •

 درهم؛ 20( بطابع بريدي من فئة 28x22,5منها ظرف من حجم متوس  )ومعنونة  متنربة  أظرفة 4 •

 : ب إضافة و ف بندقي جويف التلني  املتخصص  اللل املالح فلتخص  ف  األفراد بالنسبة 

 نسخة من شهادة البكالوريا بالنسبة للحاصل  عليها؛ •

البكالورييا، موضيحا رميز مسيار وكيذا      ، لنتيانيج السينة األوىل والثانيية مين سيلك      وأصلي  شامل ،بيان النل  •

اليينل  واملعييدالت ا صييل عليهييا يف األسييدو  األو  والثيياني ميين السيينة األوىل للبكالوريييا، ويف االمتحييان     

 ؛اجلهوي واألسدو  األو  من السنة الثانية للبكالوريا

 : ب إضافة  املعاهد املتخصصة للتكنولوجيا التطبيلية فلتخص  ف تلين متخص  خريج بالنسبة 

 ودبلوم التلين املتخص  مصاد  عليه؛ نسخة من شهادة البكالوريا •

، لنتيييانيج السييينة األوىل والثانيييية مييين سيييلك التكيييوين يف املعاهيييد املتخصصييية    وأصيييلي  شيييامل ،بييييان الييينل  •

 للتكنولوجيا التطبيلية.
 

 إىل: ويف األجل ا دد لذلك ، تبعث ملفات الرتشيا عن طري  الربيدبعد فتا باب الرتشيا 

 السيد الكولونيل قانيد قاعدة مدار  اللوات امللكية اجلوية ي مراكش )مباراة تالميذ ضباط ص (

Monsieur le Colonel, Commandant la Base Ecoles des Forces Royales Air , Marrakech 

(Concours des Élevés Sous-officiers) 
 

كيفية 

 القبول

اعتميادا عليى معيد  النجياح ا صيل      : و ف بنيدقي جيويف   التلني  املتخصص  اللل املالحي ف لتخص  ف  األفراد بالنسبة 

 ؛عليه من طرف املرتشا يف امتحان البكالوريا

 عيد  املاعتميادا عليى    ( :ISTAاملعاهيد املتخصصية للتكنولوجييا التطبيليية )    لتخص  ف تلين متخص  خيريج  بالنسبة 

العييام ا صييل عليييه انطالقييا ميين معييدالت السيينة األوىل والثانييية ميين سييلك التكييوين يف املعاهييد املتخصصيية للتكنولوجيييا    

 التطبيلية.

سيتم استدعاص املرتشح  الذين يتوفرون على الشروط الكاملية واليذين   اختييارهم مين طيرف جلنية االنتلياص األوليي،         

حيييت سيخضييعون لالختبييارات الطبييية، البدنييية، النفسييية والتلنييية اختبييارات       عيين طرييي  الربيييد، قصييد اجتييياز املبيياراة   

 .كتابية باإلضافة المتحان شفوي

 حسب املعايل التالية: املرتشحون الذين سيجتازون بنجاح هذه االختبارات، سيتم ترتيبهم

اعتميادا عليى معيد  النجياح ا صيل       : التلني  املتخصص  اللل املالح ف و ف بندقي جويفبالنسبة لتخص  ف  األفراد 

 ار إليها أعاله، وذلك باعتبار نفس املعامل.شعليه يف امتحان البكالوريا واملعد  ا صل عليه يف مجيع اختبارات املباراة امل

 عيد  املاعتميادا عليى   ( : ISTAاملعاهيد املتخصصية للتكنولوجييا التطبيليية )    بالنسبة لتخص  ف تلين متخص  خيريج  

 صييل عليييه انطالقييا ميين معييدالت السيينة األوىل والثانييية ميين سييلك التكييوين يف املعاهييد املتخصصيية للتكنولوجيييا    العييام ا

 ار إليها أعاله، وذلك باعتبار نفس املعاملشواملعد  ا صل عليه يف مجيع اختبارات املباراة املالتطبيلية، 
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أهداف 

 التكوين

)إنيياث املدرسيية امللكييية البحرييية هييي مؤسسيية عسييكرية مهمتهييا تلييديم تكييوين ختصصييي لضييباط البحرييية   

 وتأهيلهم للعمل يف صفوف اللوات امللكية البحرية .وذكور( 

نظام 

 التكوين

إضيافة  نظام التكوين باملدرسة داخلي حيث يستفيد الطلبة من اإلقامة واألكل وامللبس واخلدمات الطبية 

 إىل اللوازم املدرسية ومنحة شهرية.

مدة التكوين 

 والدبلوم

 تلدم  املدرسة التكوينات التالية:

  ، تكوين املهندس  برتبة ضاب 

 ؛سلك اإلجازة املهنيةتكوين ب 

 تكوين ضباط الص  برتبة رقيب. 

سلك 

 المهندسين

 : مدة التكوين

تشيكل السينتان األوىل   : يدوم التكيوين مخيس سينوات   

والثانييية سييلكا حتضييليا مييدجما  تيياز الطلبيية يف      

لوليييو  (CNC)نهايتيييه املبييياراة الوطنيييية املشيييرتكة   

 املدار  العليا للمهندس .

بعد إمتام السنة الرابعية بنجياح ييتم تسيمية الطاليب      

 يف رتبة:
Enseigne de vaisseau de 2ème classe(Sous-

Lieutenant)، 

بعييد إمتييام السيينة اخلامسيية بنجيياح حيصييل الطالييب    

أحيييد دبليييوم مهنيييد  دولييية برتبييية ضييياب  يف   عليييى 

 التخصصات التالية:

Informatique Télécommunication  
Systèmes 

d’Armes 
Systèmes radar et 

détection  
Système 

Energétique 

Electrique 

Système 

Energétique 

Thermique  
 

 :شروط الترشيح

   مييييييين جنسييييييييية  املرتشيييييييا أعييييييييزب  يكيييييييون

 ملربية)ذكور وإناث(؛

  دجنييرب  31يف سيينة  20 و 18مييا بيي  السيين

 ؛من سنة الرت شيا

      حاصيييال عليييى شيييهادة البكالورييييا يف العليييوم

الرياضية للسنة اجلارية وموجها لألقسام 

 ؛MPالتحضلية 

       يكيييون ميييؤهال صيييحيا وقامتيييه عليييى األقيييل

م 1.60م بالنسييييييييييبة للييييييييييذكور و 1.65

 بالنسبة ل ناث؛

 .بدون سواب  عدلية 

سلك 

اإلجازة 

 المهنية

 : مدة التكوين

الثالث سينوات األوىل هيي    يدوم التكوين أربع سنوات

 للحصو  على اإلجازة املهنية.

يييتم خييال  السيينة الرابعيية حتضييل دبلييوم الدراسييات   

(، وحيصييل الطالييب  DEUNاجلامعييية والبحرييية )

 (Sous-Lieutenant) تسمية يف رتبة:بعدها على 

grade de l’Enseigne de vaisseau de 

2ème classe ، 
 ختصصات سلك اإلجازة هي:

Systèmes d’Armes Système  RADARS 

Electricité Thermie  

Electronique de télécommunications  
 

 :شروط الترشيح

     يكيييييييون املرتشيييييييا أعييييييييزب مييييييين جنسييييييييية

 ملربية)ذكور وإناث(؛

  دجنييرب  31يف سيينة  20 و 18بيي  مييا السيين

 ؛ من سنة الرت شيا

      حاصيييال عليييى شيييهادة البكالورييييا يف العليييوم

 الرياضية للسنة اجلارية ؛

       يكيييون ميييؤهال صيييحيا وقامتيييه عليييى األقيييل

م 1.60م بالنسييييييييييبة للييييييييييذكور و 1.65

 بالنسبة ل ناث؛

 .بدون سواب  عدلية 
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ملف 

 الترشيح
ــين  ) ســلك المهندس

 +سلك اإلجازة(

 يتكون مل  الرتشيا من الوثاني  التالية:

 :طلب خطي  موجه لي 

Directeur de l’école Royale Navale sise Boulevard Sour Jdid B.P 16303 –
Casablanca 

 :يتضمن املعلومات التالية 
 ؛الكامل للمرتشا  االسميي  

 (؛CINيي  رقم بطاقة التعري  الوطنية )
 يي  رقم مسار ؛
 وعنوان الربيد اإللكرتوني؛ الكامل ورقم اهلات يي  العنوان 

 يي  حتديد السلك املختار: سلك املهندس  أو سلك اإلجازة؛

  األوىل والثياني للسينة    لألسدو مجيع النتانيج الدراسية وكذا وأصلي )يضم  رمز مسار  شامل ،بيان النل

  للسنة اخلتامية(؛األوىل واألسدو من سلك البكالوريا ونتانيج االمتحان اجلهوي  األوىل

 ( نسخة كاملة من سجل احلالة املدنيةcopie intégrale؛ ) 

 نسخة من بطاقة التعري  الوطنية للمرتشا مصاد  عليها؛ 

 4       ( منهيا ظيرف مين حجيم( 22.528أظرفة متنربة حتمل اسم وعنيوان املرشيا x       حيميل طابعيا مين فئية)

 درهما(؛20,00
 سفله.إىل العنوان املب  أ الرتشيامل  رسل ي بعد فتا باب الرتشيا،

 

كيفية 

 القبول

 اعتمادا على معد  النجاح ا صيل علييه مبييزة ف مستحسينف عليى األقيل مين طيرف املرتشيا يف اليدورة            انتلاص أولي

 ؛العادية من امتحان البكالوريا

 الجتيييياز املبييياراة سيخضيييعون : املرتشيييحون اليييذين   اختييييارهم مييين طيييرف جلنييية االنتلييياص األوليييي  اجتيييياز املبييياراة

 لالختبارات الطبية، البدنية، النفسية والتلنية، اختبارات خاصة باألطلم البحرية باإلضافة  المتحان شفوي.

املرتشحون الذين سيجتازون بنجاح هذه االختبارات، سيتم ترتيبهم اعتميادا عليى معيد  النجياح ا صيل علييه يف اليدورة العاديية         

 ريامن امتحان البكالو
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 ضباط صف البحرية الملكية

شروط 

 الترشيح

 شروط مشتركة

 احلالة العائلية عازب؛ 

 بدون سوابق عدلية؛ 

 

 التمتح بصحة جسمانية جيدة؛ 

 أن يكون قادرا على اخلدمة البحرية؛ 

 "األفراد املالحنيتالميذ ضباط الصف ختصص " بشروط خاصة 

   كشت من سنة الرتشيا؛ 16يف  سنة 23و 18السن ما ب 

  م ل ناث؛1.60م للذكور و 1.65أن تكون قامته على األقل 
 كل معفى من مادة الرتبية البدنية خال  سلك البكالوريا؛ 
 .حاصال على شهادة البكالوريا علمية  للسنة اجلارية أو املاضية 

 "مشاة البحريةشروط خاصة لتالميذ ضباط الصف ختصص " 

  املرتشا ذكرا؛أن يكون 

   كشت من سنة الرتشيا؛ 16سنة يف  23و 18السن ما ب 

  م؛ 1.70أن تكون قامته على األقل 
 كل معفى من مادة الرتبية البدنية خال  سلك البكالوريا؛ 
 .حاصال على شهادة البكالوريا علمية  للسنة اجلارية أو املاضية 

 "ISTA املعاهد املتخصصة للتكنولوجا التطبيقية خريج تقين متخصصشروط خاصة لتالميذ ضباط الصف ختصص " 

   كشت من سنة الرتشيا؛ 16سنة يف  25السن ال يتجاوز 

  م ل ناث؛1.60م للذكور و 1.65أن تكون قامته على األقل 
    أن تكون املرتشا حاصال على دبلوم ف التلين املتخص ف من املعاهد املتخصصة للتكنولوجا التطبيليية التابعية

 ، وذلك يف الشعب التالية: OFPPTس ملكتب التكوين املهين وإنعاش الشلل

– Infographie; 

– Impression Finition. 
 

– Techniques des Réseaux Informatiques; 

– Conducteur de Travaux : travaux public; 

– Dessinateur de bâtiment; 

 ملف الترشيح

 وثائق مشتركة ◄

   طلب خطـيdemande manuscrite          يتضـمن املعلومـات التاليـة:تعريف املترشـح، العنـوان الكامـل، رقـم

، Code MASSAR( + رقـم مسـار      C.N.Iاهلاتف والربيد اإللكتروين، رقم بطاقة التعريف الوطنيـة)  

 والشعبة املختارة.

 ؛نسخة كاملة من سجل احلالة املدنية 

 ليها؛مصاد  ع نسخة من بطاقة التعريف الوطنية 

 4 (  28أظرفة  متنربة ومعنونة منها ظرف من حجم متوسx22,5 بطابع بريدي من فئة )درهم؛ 20 

 جيب إضافة: "مشاة البحرية" و" األفراد المالحين" بالنسبة لتخصص  ◄

   األوىل  لألسييدو مجيييع النتييانيج الدراسييية  وكييذا وأصييلي )يضييم  رمييز مسييار    شييامل ،بيييان اليينل

األوىل للسيينة  واألسييدو ميين سييلك البكالوريييا ونتييانيج االمتحييان اجلهييوي       األوىلوالثيياني للسيينة  

 اخلتامية(؛

     نسييخة ميين شييهادة البكالوريييا مصيياد  عليهييا بالنسييبة للمرتشييح  احلاصييل  علييى بكالوريييا السيينة

 املاضية.

 جيب إضافة: "ISTA المعاهد المتخصصة للتكنولوجا التطبيقية تقني متخصص خريج" بالنسبة لتخصص  ◄

 نسخة من شهادة البكالوريا ودبلوم التلين املتخص  مصاد  عليهما؛ 

   املعاهيد املتخصصية   لنتيانيج السينة األوىل والثانيية مين سيلك التكيوين يف        وأصيلي  شيامل  ،بيان الينل

 للتكنولوجا التطبيلية؛
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 (تابعضباط صف البحرية الملكية )

االنتقاء 

األولي 

 للمترشحين

: اعتمـادا علـى معـدل النجـاص احملصـل عليـة يف امتحـان        "مشاة البحرية" و" األفراد المالحين" بالنسبة لتخصص  ◄

 البكالوريا.

: اعتمـادا علـى املعـدل     "ISTA تقني متخصص خريج المعاهدد المتخصصدة للتكنولوجدا التطبيقيدة" بالنسبة لتخصص  ◄

 العام احملصل علية انطالقا من معدالت السنة األوىل والثانية من سلك التكوين يف املعهد.

تنظيم 

 المباراة

الجتييياز املبيياراة سيخضييعون لالختبييارات     طييرف جلنيية االنتليياص األولييي  املرتشييحون الييذين   اختيييارهم ميين   

 امتحان شفوي.الختبارات كتابية و تلنية، باإلضافة النفسية، والبدنية، الطبية، ال

 

عنوان 

 المراسلة

 ملف الترشيح يرسل ، في اآلجال المحددة لذلك، عبر البريد العادي إلى العنوان التالي:
 

Monsieur le Capitaine de Vaisseau 
Commandant le Centre d’Instruction de la Marine Royale 

 Boulevard Sour Jdid, BP 16314 Casablanca (Concours des Elèves Sous-officiers), 
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 مباريات خاصة بحملة شهادة البكالوريا .1

شروط 

الترشيح 

 وااللتحاق

 ؛جنسية ملربية ، أعزب -

 ؛أن يكون مؤهال بدنيا للوظيفة املطلوبة  -

 ؛مرتا إلناث 1.68مرتاللذكور و 1.70ال يلل طو  قامته عن  -

 سنة يف فاتا شتنرب 24و 18السن ب   -

 للسنة اجلارية أو املاضية؛حاصال على شهادة البكالوريا  -

 ؛بدون سواب  عدلية -

 ؛بنية جسمية سليمة -

 .كل مطرود من إحدى الوظاني  العمومية -

ملف 

 الترشيح

 :طلب خطي حيمل املعلومات التالية 

 هوية املرتشا)ة(؛ 

  الوطنية للتعري ؛رقم البطاقة 

 رقم مسار والرقم الوطين للطالب)ة(؛ 

 .العنوان الكامل، رقم اهلات  والربيد اإللكرتوني 

  نسخة مصاد  عليها من شهادة البكالوريا ، أو شهادة متابعة الدراسة مبستوى الثانية من سلك

ين املهين والتعليم العالي نيابة وزارة الرتبية الوطنية والتكو تأشلةالبكالوريا للسنة اجلارية، عليها 

 والبحث العلمي؛

 بيان النل  العام األصلي للسنت  األوىل والثانية من سلك البكالوريا، حيمل رقم مسار، 

  حمررة بالللت  العربية والفرنسية؛ االزديادنسخة من علد 

 نسخة مصاد  عليها من البطاقة الوطنية للتعري ؛ 

 نسخة من السجل العدلي؛ 

 قة السواب ؛نسخة من بطا 

 شهادة العزوبة؛ 

 شهادة السكنى؛ 

 (  4صورت  فوتوكرافيت  للتعريx4 حتمالن )العانيلي والشخصي للمرشا)ة(؛ االسم 

  للمرشا)ة(. املضبوطظرف  عليهما طابع بريدي والعنوان 
املشيار  عند فتا باب الرتشيا، ييتم وضيع امللي  مبركيز االمتحيان لليدرك امللكيي )قييادة جهويية أو سيرية(           

 إليها أسفله والتابعة  ل إقامة املرتشا وذلك يف ا جا  ا ددة.

مراكز 

 االمتحان

 احلسيمة  الصويرة  خنيفرة 

  فا  الناظور   بين مال 

 الرباط  خريبكة  كلميم 

 بوعرفة  اللنيطرة  سطات 

 سيدي قاسم  وجدة  البيضاص 

 ورززات  تطوان  مراكش 

 الداخلة  آسفي  تازة 

  مكنا  طنجة  الراشدية 

 أكادير  اجلديدة  اخلميسات 

 العيون   

 يشمل االمتحان حترير موضوع  كتابي  يف العربية والفرنسية.

املرتشحون املتفوقون سيتم استدعانيهم إىل املدرسة امللكية للدرك امللكي مبراكش من أجل اجتياز اإلجراصات االعتيادية لالخنراط 

والسيكولوجي(، وال يتم قبو  املرتشح  نهانييا إال بعد تدريب اختباري ملدة ثالثة أشهر واجتياز فح  )الفح  الطيب والرياضي 

 طيب ثاني مدق .
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 (2مباريات خاصة بحملة دبلومات )بكالوريا +  .2

 المستوى المطلوب ميادين التخصص المصلحة
خمتيييييييرب األحبييييييياث والتحلييييييييالت  

 التلنية والعلمية

 اإللكرتونيةالصيانة  -
 الكيمياص الصناعية -

أن يكون املرتشا حاصال على أحد 

اليييدبلومات التاليييية يف التخصييي  

 املناسب للمصلحة املطلوبة:
 تلين متخص  -

 BTSشهادة التلين العالي  -

دبليييييوم اجليييييامعي للتكنولوجييييييا  -

DUT 

دبليييييييوم الدراسيييييييات اجلامعيييييييية  -

 DEUGالعامة 

 

املصيييييييلحة املركزيييييييية للسييييييييارات 

 والصيانة

 التشخي  وإلكرتونيك السيارات -

 املصلحة املركزية للمواصالت

 صيانة األنظمة التللانيية -
 احلاسوبات واالتصاالت بامللاولة -

 تلنيات التنمية يف اإلعالميات -

 صيانة األنظمة والشبكات املعلوماتية -

 تلنيات شبكات املعلوميات -

 اجملموعة اجلوية

 واألدواتية الصناعيةا لية  -
 إلكرتونيك األنظمة التللانيية -

 مناهج الصناعة امليكانيكية -

 مصلحة املعلوميات

 تلنيات التنمية يف اإلعالميات -
 تلنيات شبكات املعلوميات -

 الطبع املعلوماتي -

 تلنيات صيانة ودعم املعلوميات والشبكات -

 مصلحة السمعي البصري

 السمعي البصري -
 تلنيات التنمية يف وساني  االتصاالت املتعددة -

 املصاحل اإلدارية

 اللانون -
 العلوم االقتصادية -

 

شروط ال

 ةبالمطلو

 يشرتط يف املرتشا أن يكون:
 ذكر، أعزب؛ ،ملربي -

 ؛سنة إىل حدود فاتا شتنرب من سنة الرتشيا 25و 18السن ما ب   -

 ؛مرتا 1.70عن ال يلل طو  قامته و بنية جسمية سليمة -

 ؛بدون سواب  عدلية وكل مطرود من إحدى الوظاني  العمومية -

 .ملشاركة يف مباراة أخرى لولو  صفوف الدرك امللكي خال  نفس السنةا  يسب  للمرتشا  -

ملف 

 الترشيح

 يتكون مل  الرتشيا من الوثاني  التالية:
 الدرك امللكي؛طلب خطي حيمل رقم اهلات  ودوافع االخنراط يف صفوف  -

 نسخة من علد االزدياد بالللت  العربية والفرنسية؛ -

 نسخة من بطاقة التعري  الوطنية مصاد  عليها؛ -

 نسخة من السجل العدلي؛ -

 نسخة من بطاقة السواب  العدلية؛ -

 شهادة العزوبة؛ -

 شهادة السكنى؛ -

 نسخة مصاد  عليها لشهادة التخص ؛ -

 ادة البكالوريا بالنسبة ملستوى التلين املتخص ؛نسخة مصاد  عليها لشه -

 صورتان فوتوكرافيتان حتمالن االسم الكامل للمرتشا؛ -

 ظرفان متنربان حيمالن االسم والعنوان الكامل  للمرتشا. -
 

مدة 

 التكوين
 سنتان
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 تقديم

 

اليوطين ) وزارة الداخليية(، ويهيدف املعهيد إىل     املعهد امللكيي للشيرطة مؤسسية عموميية تليع حتيت وصياية إدارة األمين         

 تكوين :

 ؛حرا  األمن 

  ؛مفتشي الشرطة 

 ضباط أمن 

  شرطة؛ضباط 

 .عمداص الشرطة 

مدة 

 التكوين

 

 عمداء الشرطة ضباط أمن ضباط الشرطة مفتش ي الشرطة حراس األمن

 شهرا 24 شهرا 12 شهرا 12 شهرا 12 شهرا12

شروط 

 الترشيح

 شروط مشتركة  : 

 يكون املرتشا أو املرتشحة من جنسية ملربية؛أن  -

 إجراص املباراة ؛ تاريخسنة عند  30و 21السن ب   -

 مؤهال صحيا وبدنيا ونفسيا ملزاولة املهام ال  ستناط بهم، -

على األقل من كل استعما  نظيارات أو عدسيات أو أيية وسييلة أخيرى       15/10أن يتوفر على قوة بصرية يبلغ جمموعها  -

بالنسيبة   10/10و  20/10رفع مين الليوة البصيرية، وحييدد املليدار األقصيى للليوة البصيرية للعيين  معيا يف           ميكنها من 

 ؛لكل ع  على حدة

 ( أمتار.5مرت، وهاع صوت عا  على بعد مخسة ) 0.50املتوفرين على قوة هع متكن من هاع اهلمس على بعد  -

 شروط خاصة: 
 

 

 :الشرطة ومفتش

 

   تييابع بنجيياح فصييل    أن يكييون املرتشييا قييد(S1- S2)  ميين علييى األقييل

 ؛العامة أو املهنية أو ما يعادهلاالدراسات اجلامعية 

     بالنسييبة   1.67بالنسييبة للييذكور و  1.70طييو  اللاميية ال يلييل عيين

 ل ناث.

 

 : حراس اسمن

 

     أن يكييييون املرتشييييا حاصييييال علييييى شييييهادة

 ؛أو ما يعادهلا البكالوريا

     بالنسيييبة  1.73طيييو  اللامييية ال يليييل عييين

 بالنسبة ل ناث. 1.67للذكور و

 

 : ضباط الشرطة

  أن يكون املرتشا حاصال على: 

أو دبلييوم الدراسييات  (DEUG)دبلييوم الدراسييات اجلامعييية العاميية   -

 اجلامعية املهنية أو ما يعادهلا؛

شيييهادة اليييتلين العيييالي أو دبليييوم اليييتلين املتخصييي  ختصييي     -

 النلل واإلسعاف الصحي؛

   بالنسييبة   1.67بالنسييبة للييذكور و  1.70يلييل عيين  طييو  اللاميية ال

 ل ناث.

 

 : ضباط أمن

    أن يكييييون املرتشيييييا حاصييييال عليييييى دبليييييوم

أو  (DEUG) الدراسيييات اجلامعيييية العامييية  

دبليييوم الدراسيييات اجلامعيييية املهنيييية أو ميييا   

 يعادهلا؛

     بالنسيييبة  1.73طيييو  اللامييية ال يليييل عييين

 بالنسبة ل ناث. 1.67للذكور و

 

 : عمداء الشرطة

   إجراص املباراة؛ عند تاريخسنة  35و 21السن ما ب 

   الدراسييات األساسييية أو اإلجييازة املهنييية مسييلمة ميين طييرف كليييات العلييوم اللانونييية    حاصييال علييى شييهادة اإلجييازة يف

ختصي  قيانون، عليوم سياسيية، عليوم اقتصيادية وتيدبل أو         أو إحدى الشهادات املعادلة هليا   واالقتصادية واالجتماعية

 افة؛صح

  بالنسبة ل ناث. 1.67بالنسبة للذكور و 1.70طو  اللامة ال يلل عن 
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ملف 

 الترشيح

  ب على املرتشح  أن يلوموا بتسجيل مسب  عرب البوابة اإللكرتونية: 

http://concours.dgsn.gov.ma 
 :يتضمن مل  الرتشيا الوثاني  التالية

 استمارة التسجيل املسب ؛ -
 ؛يتضمن هوية وعنوان ورقم هات  املرتشا )ة( باجتياز املباراةخطي طلب  -
 نسخة من الشهادة أو الدبلوم املطلوب مصاد  عليه من طرف السلطات العمومة املختصة؛ -
 نسخة من بطاقة التعري  الوطنية مصاد  عليها؛ -
ة امليراد  سيم وعنيوان املرتشيا ونيوع املبيارا     إميل  حي Autocollantمين نيوع تلصيي  ذاتيي       ظرف متنيرب  -

 .اجتيازها 
 

1.  

مواد 

 المباراة

  ( اختبييار كتييابي مبوضييوع عييام أو اإلجابيية عيين أسييئلة متعييددة االختييياراتQCM )  وجوبييا باللليية

العربية يف العليوم اللانونيية أو االقتصيادية أو االجتماعيية أو اإلنسيانية أو التدبليية أو العلميية أو        

 (املدة الزمنية: ساعة واحدة 2 :)معامل. التلنية أو األدب أو الفنون أو الرتبية أو التعليم األصيل

     أو باملهييام والوظيياني    ملطلوبييةاختبييار كتييابي مبوضييوع خيياص أو أسييئلة تييرتب  بالتخصصييات ا

 ساعات(.  3املدة الزمنية   4ها . بالللة الفرنسية أو اإلجنليزية أو اإلسبانية ) معامل: املطلوب شلل

 عمداء الشرطة

  ( اختبييار كتييابي مبوضييوع عييام أو اإلجابيية عيين أسييئلة متعييددة االختييياراتQCM )  وجوبييا باللليية

العربية يف العليوم اللانونيية أو االقتصيادية أو االجتماعيية أو اإلنسيانية أو التدبليية أو العلميية أو        

 (املدة الزمنية: ساعة واحدة 2 :)معامل. التلنية أو األدب أو الفنون أو الرتبية أو التعليم األصيل

     أو باملهييام والوظيياني    ملطلوبييةاختبييار كتييابي مبوضييوع خيياص أو أسييئلة تييرتب  بالتخصصييات ا

 ساعات(. 2املدة الزمنية   4ها . ) معامل: املطلوب شلل

ضباط الشرطة 

 وضباط األمن

  ( اختبييار كتييابي مبوضييوع عييام أو اإلجابيية عيين أسييئلة متعييددة االختييياراتQCM )  وجوبييا باللليية

 (املدة الزمنية: ساعة واحدة 2 :)معاملالعربية .

. بالللية الفرنسيية أو اإلجنليزيية     ( QCMعام أو أسئلة متعددة االختيارات )اختبار كتابي مبوضوع 

 املدة الزمنية : ساعة واحدة(.  2أو اإلسبانية ) معامل: 

 الشرطة مفتشو

اجتماعي أو سياسي أو اقتصادي أو علمي أو ثلايف أو اإلجابة عن أسئلة متعيددة  حترير موضوع عام 

 حراس األمن (.املدة الزمنية : ساعة واحدة  2  :)معامل متعللة بنفس املواضيع ( QCMاالختيارات )

2. 

تناقش فيه جلنة املباراة مع املرتشا )ة( مواضيع وقضايا خمتلفة أو ختضعه الختبار تطبيلي يف 

التخص  املطلوب، أو كالهما . وذلك بهدف تلييم مدى قدرته على ممارسة املهام أو الوظاني  

 املراد شللها. 

 دقيلة(. 15املدة الزمنية   4)معامل:

 عمداء الشرطة

ضباط الشرطة 

 األمنوضباط 

 الشرطة ومفتش

 حراس األمن (.دقيلة 15املدة الزمنية   4أسئلة يف الثلافة العامة )معامل 

 (1متر ) املعامل:  1500: الجري مسافة االختبارات في الرياضة .3
 

عنوان 

 المؤسسة

ا يددة ليذلك، حتيت     ب أن ترد طلبات الرتشيا على املديرية العامية لألمين اليوطين، داخيل ا جيا  اللانونيية       

طانيليية عييدم اللبييو . ال تؤخييذ بعيي  االعتبييار الطلبييات الييواردة عيين طرييي  الربيييد أو املوجهيية مباشييرة للمصيياحل        

 .املركزية للمديرية العامة لألمن الوطين

 اللنيطرة. –طري  سيدي عال  البحراوي  4املعهد امللكي للشرطة ، كلم

 0537378343 -  0537394048الهاتف: 
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يعترب املعهد امللكي ل دارة الرتابية مؤسسية لتكيوين أطير علييا، يتيوىل مهمية تكيوين رجيا  السيلطة ليوزارة الداخليية.            

ويرتكيز هييذا التكيوين، الييذي يشييمل عليى درو  يف التييدريب العسييكري، عليى العلييوم والتلنيييات ومنياهج التسيييل والليييادة      

 الساكنة وتدبل اجملا .وعلى شروط تطبيلها ميدانيا يف تأطل 

 

تنظيم 
أسالك 

التكوين 
 بالمعهد

 :التكوين يف سلك  يتوىل املعهد تنظيم

 سلك عادي يتو  بدبلوم املاسرت يف اإلدارة الرتابية؛ 

 سلك عا  يتو  بدبلوم السلك العالي للمعهد؛ 

وتتضيمن دروسيا نظريية    تستلر  مدة الدراسة لنيل دبلوم السلك العيادي سينت ، موزعية عليى أربعية أسيدا ،       

 وتطبيلية وندوات وزيارات دراسية وتداريب.

ويتللى التالميذ تكوينا متعيدد التخصصيات يرتكيز عليى درو  يف التيدريب العسيكري، عليى العليوم والتلنييات          

 ومناهج التسيل والليادة وعلى شروط تطبيلها ميدانيا يف تأطل الساكنة وتدبل اجملا .

دة التكوين، تداريب ميدانيية ليدى اليوالة والعميا  بياإلدارة الرتابيية واملركزيية ويف أيية         يتابع التالميذ خال  م

إدارة أخرى أو هيئة عمومية أو خاصة. وييتع  عليى التالمييذ عنيد نهايية التيدريب تليديم حبيث تيتم مناقشيته           

 أمام جلنة.

 

شروط 
 الترشيح

 تفتا مباراة ولو  املعهد يف وجه املرتشحات واملرتشح :

   سنة على األكثر عنيد تياريخ إجيراص املبياراة واحلاصيل  عليى أحيد اليدبلومات الي  ختيو             35البالل

 أو يف درجة أو إطار مماثل. 10احل  يف التوظي ، على األقل، يف سلم األجور رقم 

   و سينة عليى األكثير عنيد تياريخ إجيراص املبياراة واملنيتم  إىل درجية أ          35املوظف  الرهي  والبالل

أو يف درجة أو إطار مماثل، بعيد تيرخي  صيريا مين      10إطار مرتب، على األقل، يف سلم األجور رقم 

 إدارتهم.

  )ميرت   1.70مرت على األقيل بالنسيبة ل نياث، و     1.60البالل  من حيت الطو  )من كل انتعا  أحدية

 على األقل بالنسبة للذكور؛

   يتطلبها الليام باملهام.املستوف  لشروط اللدرة البدنية ال 

 

كيفية 
 الترشيح

  باملوقع اإللكرتوني: يتم الرتشيا الجتياز املباراة عرب التسجيلhttp://concours.interieur.gov.ma 

املعييد للمبيياراة ميين خييال  تعبئيية اسييتمارة طلييب الرتشيييا، تعتييرب هييذه االسييتمارة، بعييد تعبئتهييا وتأكيييد   

 املعلومات املضمنة بها بصفة نهانيية من طرف املرتشحة أو املرتشا، مبثابة ترشيا لالنتلاص األولي.

  األجييل املخصيي   تصييبا االسييتمارة املعبييأة واملؤكييدة بصييفة نهانيييية كييل قابليية للتعييديل مبجييرد نهاييية

 للتسجيل اإللكرتوني.

 

مسطرة 
 االنتقاء

  ختضع الرتشيحات املسجلة عرب املوقع اإللكرتوني املعد للمباراة النتلاص أولي اعتمادا على ثالث معايل

 :التاليكما هو مب  يف اجلدو  
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مسطرة 

 االنتقاء

 معايير االنتقاء األولي

 النسبة عدد النقط المعيار

الشواهد 
 العلمية
 

مستوى الشهادة 

 العلمية

 % من معد  االنتلاص30

 0 شهادة االجازة بدون ميزة

 %60 

 2 شهادة االجازة مبيزة
 2 شهادة املاسرت بدون ميزة

 4 شهادة املاسرت مبيزة

 التخص 

 % من معد  االنتلاص30

 4 ختص  اللانون
 2 ختص  االقتصاد

 1 التخصصاتباقي 

التجربة 
 املهنية

التجربة بوزارة 

 الداخلية

 أو باجلماعات الرتابية

 4 سنوات 3من سنة إىل 

 2 سنوات 6سنوات إىل  3أكثر من  %30 

 0 كل ذلك

 السن
 0 سنة 25السن أقل من 

 4 سنة 29سنة و 25السن ب   %10 

 2 سنة 35سنة و 30السن ب  

 

 استدعاص املرتشحات واملرتشح  امللبول  يف االنتلاص األولي الجتياز اختبارات تتكون من:يتم 

 ، وتشمل على اختبارين كتابي :مرحلة القبول اسولي (1

( 4م  –  3يتضييمن حترييير موضييوع حييو  مسييتجدات احلكاميية والتنمييية الرتابييية )   اختبييار باللليية العربييية ( أ 

 ؛20من  5وتعترب إقصانيية كل نلطة تلل عن 

 يتضمن :اختبار بللة أجنبية  ( ب 

  حترير موضوع حو  املستجدات اللانونية أو السياسية أو االقتصادية أو االجتماعية أو البيئية  وتعترب

 ؛20من  5إقصانيية كل نلطة تلل عن 

      بالثلافية واملعيارف العامية ال سييما     االجابة عن استبيان متعيدد اخلييارات أو ذي إجابيات قصيلة يتعلي  

تلك املرتبطية بتياريخ وسيل املؤسسيات الوطنيية وقواعيد سيلوك امليواطن، وتنظييم مهيام وزارة الداخليية            

 (.2م  –د  30)
يلبل الجتياز اختبارات مرحلة اللبو  النهانيي املرتشحات واملرتشحون األوانيل، املرتبيون حسيب االسيتحلا  بنياص عليى      

ا صل عليها يف اختبارات اللبو  األولي، وذلك يف حدود ثالثة أضعاف املناصب املتبارى بشأنها عليى  جمموع النل  

 األكثر.

 وتشمل على اختبارين: : مرحلة القبول النهائي (2

 تلين يتضمن: -اختبار بسيكو ( أ 

 تلين؛ -اختبار بسيكو 

  يهييدف لوضييع املرتشييحة أو املرتشييا يف وضييعية حماكيياة، فردييية و مجاعييية، لتلييييم      اختبييار تلييمييي

 (.5)م  املؤهالت التواصلية والسلوك

، ( 10لتلييم قدرات وحوافز املرتشيحات واملرتشيحون ملمارسية وظيفية رجيل السيلطة )املعاميل        اختبار شفوي  ( ب 

 .20من  8وتعترب إقصانيية كل نلطة تلل عن 
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Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles 

CPGE 
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 تقديم

تعتبررر األاسررات التيةررلردة ل مرردارس الع ةررا كمتاكررة أمرربع تع ةمةررة مررا دعررد الب الىريرراا تالررد  كاألمرراس   رر    رر  التبمةرر  ال تةررا  

(. و ت ررى   CNAEM( كرراملبرو وفراسررا وارر ا املبرراراة الىطجةررة لىلررىد مرردارس الترردكلر ) CNCمباريررات ولررىد املرردارس واملعالررد الع ةررا )

 األاسات التيةلردة ل مدارس الع ةا من فرعل :

 فرع األاسات التيةلردة الع مةة والتكجىلى ةة:  ويشتمل عل  ثبثة أاسات هي: (  1

 PCSIالفلزداء والكةمةاء وع ىت املهجدس     *         MPSIالرياضةات والفلزداء وع ىت املهجدس  *

 TSI                التكجىلى ةا والع ىت الصجاعةة *

 (  فرع األاسات التيةلردة االاتصاددة والتجارية: ويشتمل عل  اسمل  لما: 2

 (ECSاالاتصاد والتجارة التخصص الع مي  ) *       ( ECT) االاتصاد والتجارة  التخصص التكجىلىجي *

مدة 

 التكوين

 (ا ويجتا  الط بة فروضا ميرومة وشفىية كى لرة مجتظمة.  2ددوت الت ىين منتل  )

دررتا االقتلررا  مررن السررجة األو رر    رر  السررجة التاقةررة علرر  أمرراس املعررد  السررجىي وارر ا مررداوالت مج رر  اللسرراا و ال  سررم  كتكرررار 

 املتىفرة.السجة األو  ا ويسم  كه في السجة التاقةة في حدود امللاعد 

شروط 

الترشيح 

 والقبول

  شترط في املترشح لألاسات التيةلردة ما دلي :

  أ  د ررى  متمدرمرررا و دترراده درامرررته كالسرررجة ال تامةررة مرررن مرر ة الب الىريرررا فررري مومسررة ل تركةرررة والتع ررةا العمرررىم  أو مومسرررة

التع رررةا العرررا ي والبيررر  الع مررريا وي رررى  ارررد ل تع رررةا ال صى ررر ي مررررخص لهرررا مرررن ابرررل و ارة التركةرررة الىطجةرررة والت رررىين امل ررري و 

  اده درامته كالسجة األو   من م ة الب الىريا كإحدى ل ه املومسات؛

  الترشة ؛مجة د جبر من  31مجة ابل  21أال دتجاو  عمره 

كيفية 

 القبول

االمررتيلاب كجرراء علرر  درامررة دررتا اللبررى  عررن طريررء االقتلرراءا حةرر   لررىت لججررة االقتلرراء ك ررل مرارر  كتر  رر  املترشرر ل  حسرر  

 امل فات.

اللبررى  الاالرراا  كاألاسررات التيةررلردة  ل مرردارس الع ةررا مشررروط كيصررى  املترشررح علرر  شررهادة الب الىريررا فرري  حرردى دورترر  مررجة 

اويسررررتتن  مررررن لرررر ا الشرررررط مترشرررر ى شررررعبة الع ررررىت  ا علرررر  األاررررلالترشررررة  حسرررر  املسرررر ة املريررررىو فةررررها و ملررررزة مستيسررررن

الرياضررررةة وشررررع  الع ررررىت والتكجىلى ةررررات الكهر اتةررررة و الع ررررىت والتكجىلى ةررررات املة اقةكةررررة اوفرررري حرررردود املجا رررر  الشررررايرة 

 حس  كل مس ة.

ملف 

 الترشيح

لألاسرررات التيةرررلردة ل مررردارس الع ةررراا دلرررىت   مةررر ات و بمةررر  السرررجة ال تامةرررة مرررن مررر ة الب الىريرررا املترررىفرو  علررر  شرررروط الترشرررة  

 ) هذه العمليات تتم خالل اآلجال املحددة لها(:والرايبى  في االلتياب بال ه األاسات كإقجا  العم ةات التالةة

  وضه  رشرةياتالا عبرر كىاكرةe-CPGE  ا املى رىدة علر  املىاره االلكتروارwww.cpge.ac.ma أو علر  املىاره اكلكتروار  لفةراء  ا

 وا باع التى يالات الىاردة في املىاه؛  https://massarservice.men.gov.ma/moutamadris املتمدرس: 

 مسة املع ىمات املط ى ة  بعا ل تى يالات الىاردة؛ 

 ةا و جرردر اكشررارة   رر  أقرره فةمررا اختةررار ثبثررة أاساتلمسررالةا املشررار  ليالررا فرري الجرردو  أمررف ها علرر  األارررر و ر ة الررا حسرر  الريبرر

كمجرد حصى  املترشح)ة( علر  أفةرل  ر  ر  كالبتيرة الرت سرةةا   ار  مباشررة االختةرارات  ادخص اختةارات املراا  العمىمةة

 املر بة دعد االختةار امل صل ع ةه؛

  الترشررررة  ط ررر  علررر  التصرررددء (validation ) ال ا دعرررد الت ارررد مررررن املع ىمرررات الرررىاردة خا رررة  ر  رررر  االختةرررارات املط ى رررة ألقرررره

 ؛ دمكن   راء أي تعددل عل  ط   الترشة  دعد التصددء ع ةه

 .في حالة عدت املصاداةا دتا اعتماد آخر اس ة ميفىظة عل  املىاه في عم ةة االقتلاء وا خاذ اللرارات الاالاتةة 

التى ررره   ال ررر دن لرررا دتكمجرررىا مرررن وضررره  رشرررةياتالا علررر  املىااررره ال ا رررة بالررر ه العم ةرررةا فةتعرررل  ع ررريالا : كالنسررربة ل مترشررر لمل ىظرررة

   كدارة التاقىية الت لة ةة التي دتادعى  فيالا حالةا درامتالا اصد الت اد من ص ة املع ىمات ال ا ة بالا )راا مسار واللن السري(.

  
 

  

 

http://www.cpge.ac.ma/


 146صفحة 
CROSP – 2019/2020 

باط ـ سلا ـ القنيطرة بية والتكوين لجهة الر ية للتر  الأكاديمية الجهو

  المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني

 

 

 واملصرراداة ع ةرره لرردى السرر طات امل  ةررة )كالنسرربة ل مترشرر ل   امل صررص لرر لةة  و ىاةعرره فرري امل ررا  طبرره ط رر  الترشرر

 ؛مجة دلىت األو أو الى ي كإقجا  ل ه العم ةة( 18ال دن لا دب بىا 

 .االحتفاظ كط   الترشة      حل  اكدالء كه خب  عم ةة التسجةل 

طريقة انتقاء 

المترشحين 

لألقسام 

التحضيرية 

للمدارس 

 العليا

 :و يتم احتسابه على الشكل التالي(، M)التالميذ حسب المعدل يتم ترتيب
 

 

 

 
 

 : N1النقطة  ◄

  :تمنح نقطةN1= 0/10   ؛للطلبة الذين كرروا السنة الختامية من سلك البكالوريا 

 منح نقطة: تN1= 5/10   ؛للطلبة الذين كرروا السنة األولى من سلك البكالوريا 

 منح نقطة: تN1= 10/10   .للطلبة الذين لم يكرروا بسلك البكالوريا 
 

 : N2 النقطة ◄

 :على النحو التاليN2يتم احتساب النقطة 
 

 

 
 

 حيث تمثل:
 M1 المعدل العام للسنة األولى من سلك البكالوريا؛ : 

 M2 .المعدل العام للسنة الختامية من سلك البكالوريا : 
 

 : N3النقطة  ◄
تمثل نتيجة معادلة خاصة بكل مسلك على حددة، و حسدب ندوع البكالوريدا و يدتم احتسدابها 

  على النحو التالي:
 

 

 

 
 

 معامالتها في الصفحات الموالية.يمكن االطالع على المواد المؤهلة و 
 

 MPSI مسلك: مثال
 

 الموووووواد

 المؤهلة

 الرياضيات

M 

 الفيزياء

P 

 اللغة

 Fr  الفرنسية
 Lv2الثانية األجنبية اللغة Ar العربية اللغة

 0.5 0.5 1 3 4 المعامل
 

 :التالي الشكل علىN3نحتسب
 

 

 

 

 
 

 : N4النقطة  ◄

هي النقطدة الممنوحدة مدن طدرا أسداتذة السدنة الختاميدة مدن سدلك البكالوريدا فدي إطدار مجلدس القسدم، 

مسدتو  قدراتده علدى التد قلم وميولده إلدى التطدور المتواصدل وكدذا وتهدا إلى تقيديم التلميدذ مدن حيدث 

 مستو  معلوماته وقدراته التواصلية.
 

  

170 N3         10 N4 

M = N1 + N2 – 10 + ـــــــــــــــ + ـــــــــــــــــ 
20             25 

M1 + 2M2 
 N2 =  ــــــــــــــــــــــــ 

3 

 
 

N3= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  
 

مواد االمتحان الجهوي المؤهلة، 

 مرجحة بمعامالتها

9 

مواد االمتحان الوطني المؤهلة، 

  مرجحة بمعامالتها

 
 

N3= ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  

 9 

 4 M + 3 P + 0.5 Lv2 1 Fr + 0.5 Ar 
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 مسالك األقسام التحضيرية حسب نوع البكالوريا

 

 

 

 

 
 

 

 

 

ميكن لطلبة السنة الثانية باألقسام التحضلية الرتشيا الجتياز املباريات الوطنية املشرتكة 

 التالية:

 

         املبييياراة الوطنيييية املشيييرتكة لوليييو  بعيييض امليييدار  واملعاهيييد العلييييياCNC 

 (؛TSIو MPSI ,PCSI) بالنسبة للمسالك التالية: 

  املبيييياراة الوطنييييية لولييييو  مييييدار  التييييدبلCNAEM   : بالنسييييبة للمسييييلك (

ECTوECS) 
 ) للمزيد من املعلومات حو  هذه املباريات أنظر الصفحات املوالية من هذه الكراسة (

 

 :املباريات الفرنسية لولو  املدار  العليا الفرنسية مثل 

 Concours d’accès aux Écoles Normales Supérieures (ENS) 

 Concours d’accès à l’École Polytechnique (X) 

 Concours d’accès à Centrale-Supélec (CSE), voie internationale 

 Concours commun Mines Ponts (MP) 

 Concours Communs Polytechniques (CCP) 

 Concours Ecricome 

 Concours BCE 

  

 

بعض اآلفاق 

الدراسية 

والمهنية 

بعد األقسام 

 التحضيرية

 

 

 

 
 

  

 

النسبة 

 المئوية
 األقسام البكالوريا المطلوبة

 والفيزياص وعلوم املهند  الرياضيات العلوم الرياضية 90%

MPSI 10% العلوم التجريبية: مسلك العلوم الفيزيانيية 

 العلوم الرياضية 40%

 املهند  الفيزياص والكيمياص وعلوم

PCSI 

 العلوم التجريبية: مسلك العلوم الفيزيانيية 40%

 احلياة واألرض والعلوم الزراعية العلوم التجريبية: مسلك علوم 20%

 والعلوم الصناعية التكنولوجيا العلوم و التكنولوجيات الكهربانيية 70%

TSI 30% العلوم و التكنولوجيات امليكانيكية 

 العلوم االقتصاديةمسلك العلوم االقتصادية والتدبل:  75%
 والتجارة االقتصاد

 )التخص  التكنولوجي(

ECT 
 علوم التدبل ا اسباتيمسلك العلوم االقتصادية والتدبل:  25%

 والتجارة االقتصاد العلوم الرياضية 50%

 )التخص  العلمي(

ECS 

 العلوم التجريبية 50%
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 .مراكز احتضان األقسام التحضريية للمدارس العليا  ومناطق االستقطاب
 مياي  21بتياريخ   19x470 رقمحسب املذكرة )اجلداو  املواليةيف  مراكز احتضان األقسام التحضلية ومناط  االستلطاب

 (.يف شأن االلتحا  باألقسام التحضلية 2019

 

ملحوظة: يسما فل  لتالميذ السنة الثانية من األقسام التحضلية أن يتلدموا بطلب االنتلا  إىل مركيز آخير ملتابعية    

 الدراسة يف نفس املسلك الذي ينتمون إليه.
 

 املسالك مركز االحتضان عدد املقاعد مناطق االستقطاب
   اإلقليميية: بيين ميال ، أزييال ، الفلييه بيين      امليديريات

 صاحل.

 ثانوية حممد اخلامس، بين مال  64

س
ند

مه
 ال

وم
عل

 و
اء

زي
في

وال
ت 

يا
ض
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 70 املديريات اإلقليمية: خريبكة، خنيفرة 
 خريبكة، ثانوية ابن عبدون 

         املييديريات اإلقليمييية:: عيي  الشيي  ي احلييي احلسييين ي

 ي ابن مسيك. سطات . برشيد.الفداص ي موالي الرشيد 

175 

ثانوية حممد اخلامس، الدار 

 البيضاص

         املييييديريات اإلقليمييييية:: أنفييييا ي عيييي  السييييبع احلييييي

 ا مدي ي مديونة. اجلديدة. سيدي بنور.
105 

 ثانوية اخلنساص ي الدار البيضاص

  املديريات اإلقليمية:: ا مدية ي النواصر ي سيدي

 الربنوصي . بنسليمان.

 الثانوية التلنية ا مدية 64

 .96 أكادميية جهة  درعة تافياللت 
 

 ثانوية ابن طاهر، الراشيدية

       ،املديريات اإلقليميية: فيا ، صيفرو، ميوالي يعليوب

 بوملان.

140 
 ثانوية موالي ادريس ، فيا 

 124 املديريات اإلقليمية: مكنا  ، احلاجب، إفران؛ 
 

 مكنا ،  ثانوية عمر بن اخلطاب

  64 تاونات -املديريات اإلقليمية: تازة 
 ، تازةالشري  اإلدريسيالثانوية

 أكادميية جهة العيون الساقية احلمراص؛ 

 أكادميية جهة كلميم واد نون؛ 

 أكادميية جهة الداخلة وادي الذهب. 

72 

ثانوية لسان الدين ابن اخلطيب، 

 العييييون

     ،امليييديريات اإلقليميييية: ميييراكش، شيشييياوة، احليييوز

 قلعة السراكنة، الرحامنة؛

176 
 ثانوية ابن تيمية، مراكش

 آسفي،ثانوية األمل موالي عبد اهلل 64 .، الصويرةاملديريات اإلقليمية: آسفي، اليوسفية 

 . ثانوية عمر بن عبد العزيز، وجدة 93 أكادميية جهة الشر 

   الصييييخلات  -سيييال  -امليييديريات اإلقليميييية: الربيييياط

 اخلميسات. -متارة

137 
 ثانوية موالي يوس ، اليييرباط

105 
 إعدادية سلمان الفارسي سيييييال

   سييييدي قاسيييم   -امليييديريات اإلقليميييية: اللنيطيييرة– 
 سيدي سليمان

106 
 ثانوية حممد الساد  اللنيطرة

 ثانوية رضى السالوي، أكادير 142 .أكادميية جهة سو  ماسة 

 :الفحيييي أصيييييلة، -طنجيييية املييييديريات اإلقليمييييية-

 أجنرة، العرانيش، وزان.
 ثانوية موالي احلسن ، طنجة 70

  :شفشيياون، احلسيييمة ،تطييوان املييديريات اإلقليمييية ،

 ؛الفنيد  -املضي 

70 
 مركز األقسام التحضلية تطوان
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 مراكز احتضان األقسام التحضريية للمدارس العليا  ومناطق االستقطاب) تابع(.
 

عدد  مناطق االستقطاب
 املسالك مركز االحتضان املقاعد

     ،املييديريات اإلقليمييية: عيي  الشيي ، احلييي احلسييين

الفداص، موالي رشيد، ابن مسيك، أنفا، عي  السيبع   

 .احلي ا مدي، مديونة، ا مدية

70 
 ثانوية حممد اخلامس، الدار البيضاص
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    بنييييور،   املييييديريات اإلقليمييييية: اجلديييييدة، سيييييدي

النواصيييير، سيييييدي  ، سييييطات، برشيييييد، بنسييييليمان  

 .الربنوصي

68 
 اجلديدة -الثانوية التلنية الرازي 

  36 أكادميية جهة الداخلة وادي الذهب 
 ثانوية علبة بن نافع، الداخلة

 . أكادميية جهة الشر 
       املديريات اإلقليميية: فيا  بومليان، صيفرو، ميوالي

 يعلوب، تازة، تاونات.

 فيا ،  موالي ادريسثانوية  68

 تافاللت؛ -درعة أكادميية جهة 
 املديريات اإلقليمية: مكنا ، احلاجب، إفران؛ 

68 
 مكنا  -ثانوية عمر بن اخلطاب 

 أكادميية جهة كلميم واد نون 
 أكادميية جهة العيون الساقية احلمراص ؛ 

60 
 باب الصحراص كلميم ثانوية

 أكادميية جهة مراكش آسفي ؛ 
  جهة بين مال  خنيفرة ؛أكادميية 

105 

 

 ثانوية ابن تيمية ، مراكش

   ،املييييديريات اإلقليمييييية: اللنيطييييرة سيييييدي قاسييييم

 سيدي سليمان.
36 

 ثانوية حممد الساد ، اللنيطرة

    امليييديريات اإلقليميييية: الربييياط، سيييال، الصيييخلات

 متارة، اخلميسات؛

68 
 ثانوية موالي يوس ، اليييرباط

   70 .ماسةأكادميية جهة سو 
 ثانوية حممد رضى السالوي أكادير

 70 أكادميية جهة طنجة تطوان احلسيمة؛ 
 ثانوية موالي احلسن، طنجة

 ثانوية حممد اخلامس، بين مال  64 أكادميية جهة بين مال  خنيفرة؛ 
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     ،املييديريات اإلقليمييية: عيي  الشيي ، احلييي احلسييين

موالي رشيد، ابن مسيك، أنفا، عي  السيبع   الفداص، 

احلييييي ا مييييدي، مديونيييية، ا مدييييية، النواصيييير، 

 سيدي الربنوصي؛

96 
 الثانوية التلنية ا مدية

  تافاللت؛ -درعةأكادميية جهة 

      ،املييييديريات اإلقليمييييية: اجلديييييدة، سيييييدي بنييييور

سيييطات، برشييييد، بنسيييليمان، مكنيييا ، احلاجيييب،      

 إفران؛

 التلنية، سطاتالثانوية  96

 آسفي،ثانوية موالي عبد اهلل 96 أكادميية جهة مراكش آسفي؛ 

 . أكادميية جهة الشر 
       املديريات اإلقليميية: فيا  بومليان، صيفرو، ميوالي

 يعلوب، تازة، تاونات.

64 
 ثانوية عمر بن عبد العزيز، وجدة

 72 أكادميية جهة الرباط سال اللنيطرة ؛ 
 

 سيييييال الفارسي، سلمان ثانوية

 أكادميية جهة سو  ماسة؛ 
 أكادميية جهة العيون الساقية احلمراص؛ 

 أكادميية جهة الداخلة وادي الذهب ؛ 
 أكادميية جهة كلميم واد نون؛ 

70 
  السييييييالوي  ثانوييييييية حممييييييد رضييييييى 

 أكدير

 36 أكادميية جهة طنجة تطوان احلسيمة؛ 
 مركز األقسام التحضلية تطوان
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 األقسام التحضريية للمدارس العليا  ومناطق االستقطاب) تتمة(.مراكز احتضان 
 

عدد  مناطق االستقطاب
 املسالك مركز االحتضان املقاعد

  ،املديريات اإلقليمية: ع  الش ، احلي احلسين

الفيييداص ، ابييين مسييييك، أنفيييا، عييي  السيييبع احليييي  

 ا مدي، مديونة ، سيدي الربنوصي؛
 البيضاصالدار  -ثانوية اخلنساص  108
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  ،36 املديريات اإلقليمية: اجلديدة، سيدي بنور 
 اجلديدة -الثانوية التلنية الرازي 

   ،املييييييييديريات اإلقليمييييييييية: سييييييييطات، برشيييييييييد

 بنسليمان، ا مدية، النواصر، موالي رشيد
72 

 سطات -الثانوية التلنية 

  :فييييا  بوملييييان، صييييفرو،   املييييديريات اإلقليمييييية

 موالي يعلوب. تازة، تاونات.
72 

 فيا  ثانوية موالي ادريس

 أكادميية جهة بين مال  خنيفرة ؛ 
 املديريات اإلقليمية: مكنا ، احلاجب، إفران؛ 

72 
 مكنا  - اهاعيل موالي ثانوية

 أكادميية جهة العيون الساقية احلمراص؛ 
 أكادميية جهة كلميم واد نون؛ 

 جهة الداخلة وادي الذهب. أكادميية 

36 
 ب ي العيونين ابن اخلطيثانوية لسان الد

 .72 أكادميية جهة مراكش آسفي 
 ثانوية ابن تيمية ي مراكش

  36 .أكادميية جهة الشر 
 الناظور -ثانوية عبد الكريم اخلطابي 

    ،املييديريات اإلقليمييية: اللنيطييرة سيييدي قاسييم

 سيدي سليمان.
72 

 الساد ، اللنيطرةثانوية حممد 

     املديريات اإلقليمية: الربياط، سيال، الصيخلات

 متارة، اخلميسات؛
72 

 الرباط -م خلياعمر ا ثانوية

 أكادير السالوي رضى ثانوية 72 أكادميية جهة سو  ماسة ؛ 

 36 أكادميية جهة طنجة تطوان احلسيمة؛ 
 

 ثانوية موالي احلسن ي طنجة

  36 تافاللت؛ -درعةأكادميية جهة 
 مركز األقسام التحضلية ورزازات

  املديريات اإلقليمية: اجلديدة، سيدي بنور، بين 

عيي  الشيي ، احلييي احلسييين، الفييداص ،      ،سييليمان

 ، برشيد، سطات.أنفا، النواصر
 اجلديدة -الثانوية التلنية الرازي  36
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  خنيفرة أكادميية جهة بين مال. 
     املديريات اإلقليمية: مكنيا ، احلاجيب، إفيران؛

 فا  ، موالي يعلوب

72 
 مكنا  - اهاعيل موالي ثانوية

     ،املييييديريات اإلقليمييييية: بوملييييان، صييييفرو، تييييازة

 تاونات.
70 

الثانويييية التأهيليييية الشيييري  اإلدريسيييي   

 بتازة

 أكادميية جهة كلميم واد نون؛ 
  الذهب؛أكادميية جهة الداخلة وادي 
 أكادميية جهة العيون الساقية احلمراص؛ 

36 

 ثانوية باب الصحراص

 كلميم

 أكادميية جهة الرباط سال اللنيطرة؛ 
  املديريات اإلقليمية: ابن مسيك، ع  السبع

احلييييييييي ا مييييييييدي، مديونيييييييية ، سيييييييييدي    

 الربنوصي، ا مدية ، موالي رشيد

 

72 

 ثانوية عمر اخليام

 الييييييرباط

  جهة سو  ماسة.أكادميية 
 .أكادميية جهة مراكش آسفي 

36 

 

 أكادير السالوي رضى ثانوية

 36 أكادميية جهة طنجة تطوان احلسيمة؛ 
 ثانوية موالي احلسن ي طنجة

 36 أكادميية جهة درعة تافياللت؛ 
 مركز األقسام التحضلية ورزازات

 36 أكادميية جهة الشر  ؛ 
 الناظور -ثانوية عبد الكريم اخلطابي 
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 MPSI PCSI TSI ECT ECS المسالك
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 4 2.5 2.5 3 3 3 4 الرياضيات

    2 2 4 3 الفيزيانييةالعلوم 

 1 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 الللة العربية

 2 1.5 1.5 1 1 1 1 الللة الفرنسية

 2 1 1 0.5 0.5 0.5 0.5 الللة األجنبية الثانية

  0.5 2     االقتصاد العام واإلحصاص

  1.5 0.75     اإلداري للملاوالت نظيماالقتصاد والت

  1.5 0.75     املاليةا اسبة والرياضيات 

    2 2   علوم املهند 
 

 
 
 

 

 
 المسالك

 

 المواد

 الرياضيات

والفيزياص وعلوم 

 املهند 

MPSI 

الفيزياص 

والكيمياص 

 املهند  وعلوم

PCSI 

 التكنولوجيا

والعلوم 

 الصناعية

TSI 

 االقتصاد

 والتجارة

التخص  

 التكنولوجي

ECT 

 االقتصاد

 والتجارة

التخص  

 العلمي

ECS 

      الرياضيات
      العلوم الفيزيانيية

      الكيمياص
      العلوم الصناعية

      (TIPEأشلا  املبادرة الشخصية املؤطرة )
      اإلعالميات

      الثلافة العربية والرتمجة
      الللة الفرنسية والثلافة العامة
      الللة اإلجنليزية والثلافة العامة

      اهلندسة امليكانيكية
      اهلندسة الكهربانيية
      السياسية للعا  املعاصر ةالتاريخ و جلرافي
      لتسيلا التدبل وعلوم

      اللانونواالقتصاد 
      الرتبية البدنية والرياضة

 
 

 

  

 مسالك األقسام التحضيرية بمختلف المدرسةالمواد 

 المواد المؤهلة لمسالك األقسام التحضيرية ومعامالتها المعتمدة في كل مسلك حسب نوع البكالوريا
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Concours National d’accès aux Ecoles de Management (CNAEM) 
 

       يفتا الرتشيا يف وجه الطلبة الذين أنهوا السنة األوىل والسينة الثانيية مين األقسيام التحضيلية

 ؛ ECTو   ECSللمدار  العليا يف التخصصات : 

  دجنرب من سنة الرتشيا؛ 31سنة عند  24السن أقل من 

  درهم؛ 700أداص مصاري  املل  وال  تلدر ب 
 يتم الرتشيا باملراكز ال  يتابع بها الطلبة دراستهم باألقسام التحضلية للمدار  العليا؛ 

 ( مرات بصفة متتالية.3يسما للطلبة الرتشا هلذه املباراة ثالث ) 

 الترشيح

 يتكون مل  الرتشيا من الوثاني  التالية:

   ميييدير مركيييز األقسيييام مطبيييوع خييياص بالرتشييييا للمبييياراة ييييتم تعبئتيييه وتوقيعيييه مييين طيييرف

 التحضلية للمدار  العليا ؛

 صورتان شخصيتان؛ 

 نسخة من بطاقة التعري  الوطنية مصاد  عليها؛ 

 شهادة مدرسية للسنة األوىل والسنة الثانية من األقسام التحضلية للمدار  العليا؛ 

 . وصل أداص مصاري  املل 

ملف 

 الترشيح

 شفوية:تتضمن املباراة اختبارات كتابية وأخرى 
 

مسالك األقسام 

 التحضلية املعنية
 املعامالت املدة الزمنية االختبارات الكتابيةمواد 

 ECSتخصص

Résumé de texte 2h 2 

Culture arabe et traduction 2h 2 

Anglais 2h 3 

Dissertation  de culture  générale 3h 3 

Mathématiques et informatique S 4h 10 

L’entreprise et son  environnement 4h 5 

Histoire géographie et géopolitique du 
monde contemporain 

4h 5 

 ECTتخصص

Résumé de texte 2h 2 

Culture arabe et traduction 2h 2 

Anglais 2h 3 

Dissertation  de culture  générale 3h 3 

Mathématiques T 4h 6 

Gestion- management  et informatique 4h 8 

Economie -droit 4h 6 

مكونات 

 المباراة

 

 االختبارات الشفوية:
 يتلدم الجتياز االختبارات الشفوية الطلبة الناجحون يف االختبارات الكتابية، وتتم كما يلي:

 المدة الزمنية مواد المباراة
 Entretien individuel                        30 mnمقابلة فردية

 Entretien à thème              30 mn  مقالبة حول موضوع

 Anglais                                    30 mn        اللغة اإلنجليزية
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Tél : 0528225739/48 
Fax : 0528225741 
E-mail :encg-agadir@uiz.ac.ma 
Adresse : ENCG BP 37/S 80000 Agadir 

ENCG Marrakech 
Site web : www.encg.ucam.ac.ma 
Tél : 0524304692 
Fax : 0524308397 
E-mail :encg@encg.ucam.ac.ma 
Adresse : ENCG Av.Allal el Fassi BP 3748 
Amerchich - Marrakech 

ENCG Casablanca 
Site web : www.encgcasa.ac.ma 
Tél : 0522660852 
Fax : 0522660143 
E-mail : encgcasa@encgcasa.ac.ma 
Adresse : Beau site Ain Sebaa-Casablanca BP 
2725, Ain Sebaa-Casablanca 

ENCG Fès 
Site web : www.encg-usmba.ma 
Tél : 0619999960/70 
Fax : 0645099504 
E-mail :encg.fes@usmba.ac.ma 
Adresse : 15 rue des Almohades BP 81A FVN 

ENCG El jadida 
Site web : www.encgj.ucd.ac.ma 
Tél : 0523394435 
Fax : 0523394808 
Adresse :Angle Avenue Ahmed Chaouki et rue 
de Fès – BP 122 – 24000 El Jadida 

ENCG Tanger 
Site web : www.encgt.ma 
Tél : 0539313487/88/89 
Fax : 0539313493 
E-mail :encg@encgt.ma 
Adresse : Route de l’aéroport, BP 1255, Tanger 

ENCG Kénitra 
Site web : www.encgk.ac.ma 
Tél : 0537329421 
Fax : 0537375637 
E-mail :info@encgk.ma 
Adresse : Campus Universitaire BP 1420, 14000 
Kénitra 

ENCG Dakhla 
Site web : http://www.encg-dakhla.ac.ma/ 
Fixe: +212-528227125 
Fax: +212-528227260 
Email: encgd@uiz.ac.ma 

Adresse: BP 32/S Agadir, Maroc 
(عنوان مؤقت يف انتظار استكما  بناص امللر بالداخلة)  

ENCG Oujda 
Site web : www.encgo.ump.ma 
Tél : 0536506983/85/89 
Fax : 0536506984 
E-mail :adminencgo@gmail.com 
Adresse : Complexe universitaire BP 658 – 
Oujda principale 60000 

 UIR - Rabat Business School 
(1)

 

Site web: http://www.uir.ac.ma/PGE 
Tél : +212 (0) 5 30 10 30 88 /4056 / 4102 
E-mail : rbs.info@uir.ac.ma 
Adresse : Campus de l’UIR, Technopolis 
Rocade de Rabat-Salé 
11100 – Sala Al Jadida - Maroc 

 

 
 

  

 الئحة المؤسسات المشاركة في

 CNAEM   المباراة الوطنية لولوج مدارس التدبير

(1) :UIR - Rabat Business School   درهم في السنة. 77000: مصاريف الدراسة تصل إلى حوالي مؤسسة خاصة 
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Concours National Commun d’accès aux Grandes Ecoles  (CNC) 

 الترشيح

             يفييتا الرتشيييا يف وجييه الطلبيية املمدرسيي  أو األحييرار الييذين أنهييوا السيينة األوىل والسيينة الثانييية ميين

 MPاألقسام التحضلية للمدار  العليا الوطنية أو الدولية ، عمومية أو خصوصية يف التخصصات : 

,PSI,TSI, أو ما يعادهلا؛ 

  دجنرب من سنة الرتشيا؛ 31سنة عند  24السن أقل من 

  درهم؛ 500أداص مصاري  املل  وال  تلدر ب 

 يتم الرتشيا باملراكز ال  يتابع بها الطلبة دراستهم باألقسام التحضلية للمدار  العليا؛ 

 ( مرات بصفة متتالية.3يسما للطلبة الرتشا هلذه املباراة ثالث ) 

 ملف الترشيح

 ل  الرتشيا من الوثاني  التالية:يتكون م

  مطبوع خاص بالرتشيا للمباراة(fiche n°1)         يتم تعبئتيه وتوقيعيه مين طيرف ميدير مركيز األقسيام

 التحضلية للمدار  العليا؛

   مطبيوعTIPE  (fiche n°2)   يييتم تعبئتيه وتوقيعييه ميين طييرف مييدير مركييز األقسييام التحضييلية

 واألستاذ املؤطر؛

   املل وصل أداص مصاري. 

 مكونات المباراة

 تتضمن املباراة اختبارات كتابية وأخرى شفوية:

 االختبارات الكتابية: 

 مواد المباراة
MP PSI TSI 

 معامل المدة معامل المدة معامل المدة
Mathématiques I 4h 7 4h 5.5 4h 6 

Mathématiques II 4h 7 4h 5.5 4h 6 

Culture arabe et traduction 2h 3 2h 3 2h 3 

Physique I 4h 5 4h 5.5 4h 5 

Physique II 4h 5 4h 5.5 4h 5 

Anglais 2h 3 2h 3 2h 3 

Français 4h 4 4h 4 4h 4 

Informatique 2h 3 2h 3 2h 3 

Chimie 2h 3 3h 3 2h 2 

Sciences Industrielles 4h 4 4h 6   

Technologies et Sciences 
Industrielles 

    6h 7 

 

 

 :االختبارات الشفوية 
 يتلدم الجتياز االختبارات الشفوية الطلبة الناجحون يف االختبارات الكتابية، وتتم كما يلي:

 MP PSI TSI مواد المباراة ومعامالتها

Mathématiques 5 3 5 

Sciences Physiques 3 3 3 

Sciences Industrielles   2 

TIPE   4 4 4  
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Ecole Mohammadia d’Ingénieurs (EMI)  
Site web : www.emi.ac.ma 
Tél : 0537687150 
Fax : 0537778853 
E-mail :abidi@emi.ac.ma/ tahiri@emi.ac.ma 
Adresse : Avenue ibn sina BP.765 Rabat - Agdal 

Académie Internationale Mohamed VI de l’Aviation 
Civile (AIAC) 
Site web : www.aiac.ma 
Tél : 0522539619/0522538480 
Fax : 0522539779 
E-mail :a.menou@onda.ma 
Adresse : Aéroport Mohamed V Nouacer Casablanca 

Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II (IAV) 
Site web : www.iav.ac.ma 
Tél : 0537775838/0935/8468-0537680180 
Fax : 0537775845/8135 
E-mail :iav@mtds.com/dg@iav.ac.ma 
Adresse : Avenue Allal el Fassi BP 6202 Rabat Instituts 

Ecole Hassania des Travaux Publics (EHTP) 
Site web : www.ehtp.ac.ma 
Tél : 0520420515/0520420512 
Fax : 0520420510/0522230717 
E-mail : dace@ehtp.ac.ma 
Adresse : Km7,route d’El jadida BP8108 Oasis-Casablanca 

Ecole Supérieure des Industries du Textile et de l’Habillement 
(ESITH) 
Site web : www.esith.ac.ma 
Tél : 0522234124/0522985038/0522234152 
Fax : 0522231585  --  E-mail :esith@esith.ac.ma 
Adresse : Route d’Eljadida Km8, BP7731, Oulja Casablanca 

Ecole Nationale Supérieure d’Electricité et de 
Mécanique (ENSEM) 
Site web : www.ensem.ac.ma 
Tél : 0522254916/0522231322/0522231280 
Fax : 0522231299 --  E-mail : directeur@ensem.ac.ma 
Adresse : Km7,route d’El jadida BP8118 Oasis-Casablanca 

Institut National de Statistique et d’Economie Appliquée (INSEA) 
Site web : www.insea.ac.ma 
Tél : 0537770927/4859/60 
Fax : 0537779457 
E-mail :directeur@insea.ac.ma/a.fazouane@insea.ac.ma 
Adresse : Avenue Allal el Fassi BP 6217 Rabat Instituts 

Ecole Centrale de Casablanca (ECC) 
Site web : www.centrale-casablanca.ma   
Tél : 00212522493500 
Fax : 00212522493520 
E-mail :contact@ centrale-casablanca.ma   
Adresse : Technopark,route de Nouaceur,angle Rs114 et 
CT 1029, Casablanca, Maroc 

Ecole Royale de l’Air (ERA BEFRA) 
Tél : 0537760362/0537760446/0524447917/0524435796 
Fax : 0524438412 
Adresse : Ecole Royale de l’Air, Marrakech 4000 

Ecole Royale Navale (ERN) 
Tél : 0522272296 
Fax : 0522221672 --  E-mail :ernmr@yahoo.com 
Adresse : Boulvardsourjdid – Casablanca 

Ecole des Sciences de l’Information (ESI) 
Site web : www.esi.ac.ma 
Tél : 0537774904/0537774907/0537774913 
Fax : 0537770232 
E-mail :esi@esi.ac.ma 
Adresse : Avenue Allal el Fassi BP 6204 Rabat Instituts 

Institut National des Postes et Télécommunication 
(INPT) 
Site web : www.inpt.ac.ma 
Tél : 0538002700/0537773077/0538002800 
Fax : 0537773044 
E-mail :benameur@inpt.ac.ma/azami@inpt.ac.ma 
Adresse : Avenue Allal el Fassi , Rabat Instituts 

Ecole Nationale Supérieure des Mines de Rabat (Mines -Rabat) 
Site web : www.mines -Rabat.ma 
Tél : 0537680230/0537770557/0537770081 
Fax : 0537771055 
E-mail : ouad@enim.ac.ma 
Adresse : rue Hajahmedcherkaoui BP753, Rabat Agdal 

Ecole Supérieure de Génie Biomédical (ESGB) 
Site web : www.um6ss.ma 
Tél : 0529035767/87-0522787301-
0522787281/0522786029 
E-mail :information@um6ss.ma 
Adresse : Zénith millenium, bâtiment 6, Sidi Maarouf, 
Casablanca 

Ecole Nationale Supérieure d’Informatique et d’Analyse des 
Systèmes (ENSIAS) 
Site web : www.ensias.ma 
Tél : 0537777317/0537778579/0537675486 
Fax : 0537777230 
E-mail :m.essaaidi@ensias.ma 
Adresse : Madinat al irfane, rue abdellahregragui,BP 713 Rabat - 
Agdal 

Réseau des Ecoles Nationales des SciencesAppliquées 
ENSA et Ecoles Nationales Supérieures des Arts et 
Métiers ENSAM et ENSET 
(2 ENSAM–Mèknes et Casablanca; 11 ENSA: Agadir, 
Al Hoceima, El Jadida, Fès, Kénitra, Khouribga, 
Marrakech, Oujda, Safi, Tanger, Tétouan et 2 ENSET– 
Rabat et Mohammedia ) 
Point de contact : ENSA-Kénitra, Campus 
Universitaire, B.P 241, Kénitra, Maroc. 
Tél : 0537 329 448 
Fax : 0537 329 247 
Email : hmina@univ-ibntofail.ac.ma 
Site web : www.univ-ibntofail.ac.ma/ensak 

Réseau des Faculté des Sciences et Techniques FST(8 FST : Béni 
Mellal, Errachidia, Fès, Marrakech, 
Mohammadia, Settat, Tanger et Al Hoceima) 

 

 
 

 المؤسسات المشاركة فيالئحة 

 CNC   لولوج المدارس العلياالمشتركة المباراة الوطنية 
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 للمهندس  ا مدية املدرسة(EMI)................................................. 

 العمومية لألشلا  احلسنية املدرسة(EHTP)...................................... 

 النظم وحتليل للمعلوماتية العليا الوطنية املدرسة(ENSIAS)................... 

 والالسلكية السلكية واملواصالت للربيد الوطين املعهد(INPT) ................... 

 التطبيلي واالقتصاد ل حصاص الوطين املعهد(INSEA)............................. 

 بالرباط للمعادن العليا الوطنية املدرسة(ENSMR)................................ 

 وامليكانيك للكهرباص العليا الوطنية املدرسة(ENSEM)........................... 

 واأللبسة النسيج لصناعات العليا املدرسة(ESITH)................................ 

 املدني للطلان الدولية الساد  حممد أكادميية(AIAC)........................ 

 البيضاص بالدار املركزية املدرسة(ECC)............................................ 

 البيولوجية للهندسة العليا املدرسة (ESGB)........................................ 

 اجلوية امللكية املدرسة(ERA)....................................................... 

 البحرية امللكية املدرسة(ERN)........................................................ 

 اإلعالم علوم مدرسة(ESI).......................................................... 

 والبيطرة  للزراعة الثاني احلسن معهد(IAV) ...................................... 
 :شبكة 

  التطبيلية للعلوم الوطنية املدار(ENSA)................................ 

  واملهن للفنون العليا الوطنية املدار(ENSAM). ........................... 

 املدار  العليا ألساتذة التعليم التلين........................................ 

  والتلنيات العلوم كلياتشبكة(FST).................................................. 
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 إىل تكوين مهندسي الدولة يف عدة مسالك علمية و تلنية.املدرسة ا مدية للمهندس  تهدف  أهداف التكوين

 مدة التكوين

يف  دبلييوم مهنييد  دوليية  ( سيينوات، حيصييل بعييدها الطالييب املتخيير  علييى      3يييدوم التكييوين ثييالث )  

 التخصصات التالية:
 

 Génie Civil  Génie Minéral 

 Génie Industriel  Génie MIS (Modélisation et Informatique Scientifique) 

 Génie Informatique  Génie des Procédés Industriels 

 Génie Mécanique  Génie Électrique :  

  Réseaux et télécommunications 
 

مبوازاة هذا التكوين يتللى الطلبة املهندسيون تكوينيا عسيكريا ميينا اخلير   درجية ضياب  احتيياط         

 اللوات املسلحة امللكية. يف

 شروط الترشيح

 :السنة األولى
 الفئة )أ(: طلبة األقسام التحضلية (  للمدار  العليا للمهندسCPGE)؛ 

 :الفئة )ب(: الطلبة احلاصلون على DEUG   أوDEUT  :يف التخصصات التالية 

 SMA,SMI بالنسبة لكليات العلوم 

 MIP ( بالنسبة لكليات العلوم والتلنياتFST) 

  الفئة ) (: الطلبة احلاصلون على اإلجازة يف  (SMA, SMI, SMP من كليات ) العلوم أو

 .(FSTوالتلنيات )العلوم كليات 

  بالنسبة للحاصل  علىDEUG   أوDEUT ( احلصو  على معدالت :S1,S2,S3,S4 )

أن ال يتجاوز سن ، واحلصو  على الدبلوم خال  أربعة فصو . و 12.5/20تساوي أو تفو  

 تاريخ املباراة.سنة يف  22املرتشا 

 كيفية القبول

 السنة األولى:
 الفئة )أ(: اجتياز املباراة الوطنية بنجاح؛ 

 :)(انتلاص أولي؛1الفئة )ب 

السلك  اختبارات كتابية يف املادت  التاليت : الرياضيات والفيزياص )ملرر (2

 (؛األو  اجلامعي لكليات العلوم
  انتلاص بناص على دراسة املل .الفئة :) ( 

 وتنشره على موقعها اإللكرتونياملؤسسة كل سنة تصدره إعالن املباراة الذي  راجع  الترشيح  مسطرة

 المؤسسة عنوان

 ترسل طلبات الرتشيا خال  ا جا  ا ددة عن طري  الربيد إىل السيد مدير املدرسة.

 .الرباط –أكدا ،765ص.ب:  ،سيناص املدرسة ا مدية للمهندس  ، شارع ابن

 www.emi.acاملوقع اإللكرتوني:يي    53 88 77 037الفاكس: يي    47 26 77 037اهلات : 
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أهداف 

 التكوين

إىل تكوين أطر عليا متخصصة يف جماالت الصناعة والبحث احلسنية لألشلا  العمومية املدرسة تهدف 

متعددة كاهلندسة املدنية، اإلعالميات، اهلندسة الصناعية، أنظمة االتصا ، األرصاد  العلمي وميادين

 اجلوية والبيئة وعلوم اإلعالم اجللرايف.

مدة 

التكوين 

 والتخصصات

 التخصصات:أحد يدوم التكوين ثالث سنوات، حيصل بعدها الطالب املتخر  على دبلوم مهند  دولة يف 

 Génie Civil : 
- Infrastructures de transport (IT) 

- Ingénierie du Bâtiment (IB) 

 Ingénierie de l'hydraulique et de 
l'Environnement (IHE)  

 Ingénierie de la Ville et de 
l'Environnement (IVE) 

 Génie Electrique : 
- Electrotechnique et Automatismes 

Industriels (EAI) 

- Electronique et Télécommunication (ET) 

 Génie Informatique 
 Sciences de l’Information 

Géographique 

 Météorologie  

شروط 

 الترشيح

 
 السنة األولى:

 الفئة )أ(: طلبة األقسام التحضلية (  للمدار  العليا للمهندسCPGE)؛ 

  الفئة )ب(: الطلبة احلاصلون على الشهادة اجلامعية فيييي الدراسات العلمية DEUG    ختص:

SMA, SMI, SMP مع أو ما يعادهلا ،( احلصو  على األقل على ميزةAssez Bien  يف كل )

 فصل من الفصو  الثالثة األوىل؛

  دجنرب من سنة الرتشيا.31بتاريخ سنة  23أن ال يتجاوز سن املرتشا 

 

كيفية 

 القبول

 السنة األولى:
 )الفئة )أ( اجتياز املباراة الوطنية :CNC )بنجاح؛ 

 )انتلاص أولي( 1:   الفئة )ب ( بناص على نتانيج الدورات الثالث األوىلS1-S2-S3؛) 

 ؛اختبارات كتابية يف املواد التالية: الرياضيات، الفيزياص  (2

 .)التواصل بالللة الفرنسية( مع جلنة املباراة ملابلة(3

 مسطرة 

 الترشيح

 أنظر إعالن املباراة الذي تصدره املؤسسة كل سنة وتنشره على موقعها اإللكرتوني

 عنوان

 المؤسسة

 .الدار البيضاء الوازيس،8108ص.ب  ،طريق الجديدة 7كلم  ،المدرسة الحسنية لألشغال العمومية
 www.ehtp.ac.maاإللكتروني:الموقع ــ 0522230710الهاتف:
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أهداف 

 التكوين

 هندسيية الربجميييات،الشييبكات واالتصا : يهييدف التكييوين إىل إعييداد أطيير عليييا متخصصيية يف جمييا  املعلوميييات  

 .التدبل واملساعدة على اختاذ اللرار ةنظمأو

مدة  

التكوين 

 والدبلوم

حيصل بعدها الطالب املتخير  عليى دبليوم مهنيد  دولية      ثالث سنوات، )سنتان جذع مشرتك + سنة التخص ( 

 يف التخصصات التالية:

 E –Management et Business 
intelligence (eMBI) 

 Ingénierie du Web et Informatique Mobile 

 Ingénierie e – Logistique(IeL)  Sécurité des systèmes d’information(SSI) 

 Génie logiciel (GL) 
 Ingénierie des Systèmes embarqués et 

mobiles 

 Ingénierie Digitale pour la Finance  Ingénierie Intelligence Artificielle 
 

 : ماسرت متخص ميكن أيضا حتضل دبلوم 

 - Ingénierie pour la Finance et la Gestion des Risques 

- Internet des Objets et Services Mobiles 

- Systèmes Embarqués pour l’Automobile 

 :   Science des Données et BIG DATA ماسرتميكن أيضا حتضل دبلوم 

شروط 

 الترشيح

 السنة األوىل:
 :)طلبة األقسام التحضلية للمدار  العليا للمهندس .الفئة )أ 

 :)العلميةالطلبة احلاصلون على الشهادة اجلامعية فيييي الدراسات الفئة )ب DEUG  ختصSM   أو 

SMI ،شيريطة أن حيصيلوا عليهيا خيال  سينت  جيامعيت        أو ما يعاد  هيذه الشيهادات   لسنة الرتشيا( ،

 حسن واحدة على األقل يف حالة تكرار إحدى السنت (.  ةمبيزة مستحسن واحدة على األقل، أو مبيز

 دجنرب من سنة الرتشيا 31سنة يف  22 السن أقل من. 

كيفية 

 القبول

 :السنة األوىل

  :)اجتيازالفئة )أ ( املباراة الوطنية املشرتكةCNC ).بنجاح 
  :)الفئة )ب 

 انتلاص أولي؛ (1

اختبارات كتابية يف مادتي الرياضيات والفيزياص )ملرر السلك األو  اجلامعي، ختصي    (2

 رياضيات(.

ملف 

 الترشيح

 ( لكشيوف نلي   scannéeاألنرتنيت + إرسيا  نسيخ رقميية )   التسجيل اللبلي يف املباراة يتم عرب  الفئة )ب(: 
 .إىل الربيد اإللكرتوني اخلاص باملباراة الدراسة اجلامعية ونسخة رقمية لشهادة البكالوريا

 الوثاني  الواجب اإلدالص بها بعد قبو  املرتشا:

 طلب خطي يتضمن بإيضاح مجيع املعلومات املتعللة باملرتشا؛ 

   نسخ طب  األصل لكشوف نل   الفصوS1و S2و S3وS4 
  شهادة النجاح يفDEUG؛ 
 شهادة البكالوريا؛ 
 نسخة طب  األصل مصاد  عليها من بطاقة التعري  الوطنية ؛ 

 عنوان

 المؤسسة
 مدينة العرفان  الرباط ؛ 713مد بن عبد هللا الركراكي  ص.ب: ـشارع مح
 /www.ensias.maــ الموقع اإللكتروني: 0537778579الهاتف:
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أهداف 

 التكوين
 املعهد إىل تكوين مهندسي الدولة يف  جما  التكنولوجيات احلديثة ل عالم و االتصا . يهدف

مدة 

التكوين 

 والدبلوم

دبلوم مهنيد  الدولية يف أحيد التخصصيات     يدوم التكوين باملعهد ثالث سنوات، حيصل بعدها الطالب املتخر  على 

 التالية:

 Ingénieur Confiance Numérique 

 Ingénieur Smart Information and 
Communication Technology - 
Smart ICT 

 Ingénieur Développement des 
Services Numériques 

 Ingénieur des Sciences de Données(Data 
Engineer) 

 Ingénieur Cloud et IOT 

 Ingénieur Innovation et AMOA 

 Ingénieur des Systèmes & Services Numériques 

شروط 

 الترشيح

 الرتشيا مفتوح يف وجه:  :السنة األولى

 الفئة )أ(: طلبة األقسام التحضلية الذين اجتازوا بنجاح املباراة الوطنية لولو  مدار  املهندس ؛ 

  :)الطلبييية احلاصيييلون عليييى  الفئييية )بDEUG-  DEUST - DEUP  ، يف التخصصيييات التاليييية  

SM,SMI,SMA,SMP,MIP    شييرط احلصييو  علييى  )وخال  سيينت  بعييد البكالوريييا( للسيينة اجلارييية ،

 S4أوS1 ،S2،S3ميزت  على األقل خال  

  دجنرب من سنة الرتشيا. 31سنة يف  22أال يتجاوز سن املرتشا 
 

 يشرتط يف املرتشا أن يكون:: السنة الثانية 

 إجازة يف العلوم  حاصال علىMathématique, Physique, Informatique ؛ 

كيفية 

 القبول

 السنة األولى:
 الفئة )أ(: اجتياز املباراة الوطنية بنجاح ؛ 

 (:الفئة )ب 

 

 

 

 

 السنة الثانية:
 

 

 

 

ملف 

 الترشيح

 من الوثاني  التالية: بالنسبة  للفئة )ب(،يتكون مل  الرتشيا الجتياز مباراة االلتحا  بالسنة األوىل 
 عرب موقع املؤسسة؛ مطبوع الرتشيا للمشاركة يف املباراة يتم حتميله 

 نسخ طب  األصل لكشوف النل  خال  الفصو  األربعة اجلامعية؛ 

 انية اجلامعية؛نسخ طب  األصل لشهادة النجاح يف السنة الث 

 ،الصفحت  األمامية واخللفية نسخة طب  األصل لشهادة البكالوريا مصاد  عليهاrecto et verso)؛) 

 نسخة طب  األصل مصاد  عليها من بطاقة التعري  الوطنية ؛ 

 2 حيمالن طابعا بريديا، واسم  وعنوان املرتشا . ظرفان 
 ملحوظة:

 ؛يف ا جا  ا ددة بعثه عرب الربيد على عنوان املعهدمل  الرتشيا يتم إيداعه باملعهد أو  -

 (شخصيا يوم املباراة، وال تلبل عرب الربيد.S4 ب وضع الوثاني  املتبلية )بيان نل  وشهادة النجاح  -

 عنوان

 المؤسسة

 6201، ص ب: الفاسي شارع عال ، املعهد الوطين للربيد و املواصالت، مباراة ولو  السنة األوىل  –مصلحة الشؤون الطالبية 

 www.inpt.ac.maاملوقع اإللكرتوني: يي   0537773079اهلات : الرباط.  ييي   مدينة العرفان

 
  

 انتلاص أولي؛ (1
اختبارات كتابية يف مادتي الرياضيات إعالميات و الفيزياص )ملرر السلك األو   (2

 اجلامعي، ختص  رياضيات(؛
 الكتابية. االختبارات يف امللبول  املرتشح  وتهم ملابلة (3

 انتلاص أولي؛ (1
 اختبارات كتابية؛ (2
 الكتابية. االختبارات يف امللبول  املرتشح  وتهم ملابلة (3
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أهداف 

 التكوين
 اإلحصاص و الدميوكرافيا و االقتصاد. يهدف التكوين إىل إعداد أطر عليا متخصصة يف

 مدة التكوين

 والدبلوم

 ( سنوات، تتو  بنيل دبلوم مهند  دولة يف التخصصات التالية:3)يدوم التكوين ثالث 

 

 Recherche Opérationnelle et Aide à la Décision 

 Statistique - Économie Appliquée  

 Informatique 

 Actuariat – Finance 

 Statistique – Démographie 

شروط 

 الترشيح

 الرتشيا مفتوح يف وجه: :السنة األوىل

   الفئة )أ(: الطلبة الذين اجتازوا بنجاح املباراة الوطنية لولو  مدار  املهندس  بعد قضاص سنت

 باألقسام التحضلية؛

 الفئة )ب(: الطلبة احلاصلون على الشهادة اجلامعية فيييي الدراسات العلمية DEUG أوCUES 

 املاضية( شريطة:  أو، )خال  السنة اجلارية يعاد  هذه الشهادات ماأو  SMIأو  MPختص  

 
 

 

 

 

 

 :باملعهدالرتشيا لولو  السنة الثانية  يفتا :السنة الثانية

 ( للحاصل  على اإلجازةBac+3 يف العلوم االقتصادية أو العلوم الرياضية أو الشواهد املعادلة )

هلا.) شريطة أن يكونوا قد حصلوا على اإلجازة يف ثالث سنوات، وعلى معد  يساوي أو يفو  

 خال  أربعة فصو  على األقل؛ 12/20

كيفية 

 القبول

 يتم اللبو  عن طري : :السنة األوىل

 بالنسبة للفئة )أ(: اجتياز املباراة الوطنية بنجاح؛ 
 :)بالنسبة للفئة )ب 

 ( انتلاص أولي؛1

( اختبارات كتابية يف املواد التالية: الرياضيات والللة العربية، الللة الفرنسية )ملرر 2

 األقسام التحضلية، ختص  رياضيات عليا ورياضيات خاصة(.
 يتم اللبو  عن طري : :السنة الثانية

 ( انتلاص أولي؛1

 ( اختبارات كتابية؛2

 عنوان

 المؤسسة

 59/60 48 77 0537اهلات : الرباط يي   ،، مدينة العرفان 6217 :ص.ب ،املعهد الوطين ل حصاص التطبيلي

 www.insea.ac.maاملوقع اإللكرتوني:

 

  

  وحدة خال  السنت  األولت  من   اإلجازة؛ 16استيفاص على األقل 

   فصو  من ب   3يف  20/12احلصو  على معد  يساوي أو يفو(S4,S3,S2,S1)؛ 

  دجنرب من سنة الرتشيا. 31سنة يف  24أال يتجاوز سن املرتشا 
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أهداف 

 التكوين

إىل تكييوين أطيير عليييا ) مهندسييي الدوليية( متخصصيية ومؤهليية     املدرسيية الوطنييية العليييا للمعييادن بالربيياط  تهييدف 

 لتحمل املسؤولية يف اللطاعات املرتبطة بالصناعة اإلنتاجية واخلدمات.

مدة 

التكوين 

 والدبلوم

 يف التخصصات التالية: دبلوم مهند  دولة( سنوات، تتو  بنيل 3يدوم التكوين ثالث )

 Matériaux et contrôle qualité  Génie Energétique : Energies Renouvelables 

 Electromécanique  Management Industriel 

 Maintenance Industrielle  Environnement et Sécurité Industriels 

 Energies Renouvelables  Aménagement, Exploitation et Protection du Sol et Sous SoL (AEP3S) 

 Hydrogéotechnique  Ingénierie des Procédés : Energies Renouvelables 
  Management des Systèmes d’Information et de Production (MSIP) 

شروط 

 الترشيح

 :السنة األوىل

 ( أالفئة :) التحضليةطلبة األقسام ( : للمدار  العليا للمهندسMP,PSI,TSI)؛ 

 :الفئة )ب(: الطلبة احلاصلون على 

 DEUG   أوDEUT  يف التخصصات التالية: أو مل يعادهلا 

 SM,SMI,SMP,SMC بالنسبة لكليات العلوم 

 MP,PC ( بالنسبة لكليات العلوم والتلنياتFST) 

 DUT  أوDEUP :يف التخصصات التالية 

Mécanique, Electrique ou Informatique 

  احلصو ( على ميزت  واحدة يف السنة األوىلS1 و S2 وواحدة يف )S3 .)؛)عدم تكرار اية سنة 

 13/20معد  عام الفصو  الثالثة يساوي أو يفو    احلصو  على . 

  دجنرب من سنة الرتشيا 31سنة يف  22أال يتجاوز سن املرتشا 

  من  يف العلومالطلبة احلاصلون على اإلجازةFS    ختصيSM,SMI,SMP,SMC مين  أو FST      ختصي

informatique, Mathématiques, physique      ة يف السينة  مييز للسنة اجلاريية ، شيرط احلصيو  عليى

؛ وأال 13/20يفيو  أو يسياوي    S5إىلS1السداسييات   االوىل وميزة يف السنة الثانية + احلصو  على معيد   

 سنة الرتشيا. سنة يف 23يتجاوز سن املرتشا 

 :السنة الثانية

  للفصيو   عيام  معيد  احلصيو  عليى   و (.)ميزة لكيل سينة   ميزات 3شرط احلصو  على : احلاصلون على املاسرت 

 يشيرتط  كميا ،  20/13 عين  يليل  الاألوىل من سلك املاسيرت   ثةالالث وللفصو  (S1-S6)ل جازة الستة

 .املباراة موعد عند سنة 25 املرتشا سن يتجاوز ال أن

كيفية 

 القبول

 القبول بالسنة األوىل:

 بالنسبة للمرتشح  من األقسام التحضلية: اجتياز املباراة الوطنية بنجاح؛ 

  بالنسييييبة للحاصييييل  علييييى-DEUG DEUST -DUT–DEUP  اإلجييييازة يف العلييييوم)من،FS  أو

FST  : الرياضييات) (،خيضع املرتشحون النتلاص أولي  ثم الختبارات كتابية يف املادت  التياليتAnalyse 

et Algèbre(والفيزياص )Electricité et Mécanique؛) 
 القبول بالسنة الثانية:

 . خيضع املرتشحون النتلاص أولي ثم اختبارات كتابية و تهم املرتشح  امللبول  يف االنتلاص األولي 

 مسطرة 

 الترشيح

 موقعها اإللكرتوني أنظر إعالن املباراة الذي تصدره املؤسسة كل سنة وتنشره على

 عنوان

 المؤسسة

 ييي اطييأكدا ، الرب،753، ص.ب: شارع احلا  أمحد الشرقاوياملدرسة الوطنية العليا للمعادن، 

 www.mines-rabat.maاملوقع اإللكرتوني: يييي       28/29/30 02 68 0537اهلات : 
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أهداف 

 التكوين

للكهربيياص وامليكانيييك إىل تكييوين أطيير عليييا ) مهندسييي الدوليية( يف جمييا       تهييدف املدرسيية الوطنييية العليييا   

 اهلندسة امليكانيكية و اهلندسة الكهربانيية.

مدة 

التكوين 

 والدبلوم

( سنوات، )السينة األوىل جيذع مشيرتك، السينة الثانيية و الثالثية ختصي (        3يدوم التكوين باملدرسة ثالث )

 التخصصات التالية:تتو  بنيل دبلوم مهند  دولة يف 
 

 

 Génie des Systèmes Électriques   GI, Réseaux et Base de données 

 Électronique et Télécommunications   Génie des Systèmes Mécaniques  

 Automatique et Informatique 

Industriels  

 Qualité Maintenance et Sécurité 

Industrielle 

 Construction Mécanique et 

Production Intégrée  

 GI, Sécurité et technologies 

informatiques 

 Procédés Industriel et Plasturgie  Génie Industriel  

شروط 

 الترشيح

 يشرتط يف املرتشح الراغب يف االلتحاق بالسنة األوىل أن يكون:

 )للمدار  العليا للمهندس ؛: من طلبة األقسام التحضلية الفئة )أ 

 )من طلبة الفئة )ب :( احلاصل  على دبلوم الدراسات اجلامعية العامةDEUG ،ختص  رياضيات )

سنة  22وأن يبلغ فيزياص أو إعالميات، أو ما يعادهلا شرط احلصو  على األقل على ميزة مستحسن،

 على األكثر يف تاريخ إجراص املباراة ؛

 ) ( من ب  الفئة :( احلاصل  على الدبلوم اجلامعي يف التكنولوجياDUT ختص  هندسة )

 Génie Mécanique, Génie Electriqueميكانيكية ، هندسة كهربانيية أو هندسة إعالميات )

et Génie Informatique.). 

 

كيفية 

 القبول

 السنة األولى:
 الفئة )أ(: اجتياز املباراة الوطنية املشرتكة بنجاح؛ 

  الفئة )ب(: انتلاص أولي اختبارات كتابية يف املواد التالية: الرياضيات، الفيزياص والللة الفرنسية؛ 

 .الفئة ) (: انتلاص بناص على دراسة مل  الرتشيا 

 

مسطرة  

 الترشيح
 أنظر إعالن املباراة الذي تصدره املؤسسة كل سنة وتنشره على موقعها اإللكرتوني

 عنوان

 المؤسسة

 الدار البيضاص ، الوازيس 8118ص.ب ،  7كلم طري  اجلديدة  ،املدرسة الوطنية العليا للكهرباص وامليكانيك 

 /www.ensem.ac.ma: املوقع اإللكرتونييي  89 07 23 0522: اهلات 
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 Logistique internationale 

 Chef de produit 

 Textile - Habillement 

 Gestion de Production Textile 

 Gestion de Production Habillement 

 Développement en Habillement 

 Gestion de la Chaine Logistique 

 Gestion des Achats et Sourcing 

 ؛سلك اإلجازة املهنية -

 

 ؛سلك املهندسني -

 

 

 

 

 

 

أهداف 

 التكوين

إىل تكيوين أطير علييا متخصصية يف جميا  النسييج واأللبسية ،         املدرسة العليا لصناعات النسيج واأللبسية تهدف 

 أو إدارة املنتو . اللوجستيك

مدة 

التكوين 

 والدبلوم

 توفر املؤسسة تكوينا يف سلك :
 

 ( سنوات، حيصل بعدها الطالب املتخر  على:3يدوم التكوين باملدرسة ثالث )

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ويعفى ،درهم سنويا 25000الطلبة الذين سيلجون املدرسة سيساهمون يف مصاري  التكوين مببلغ :ملحوظة

 600واملرتبيون مين بي      (CNCمن هيذه املصياري  الطلبية اليذين اجتيازوا بنجياح املبياراة الوطنيية املشيرتكة )          

مييع إمكانييية اسييتفادة    .TSIاألوانيييل يف مسييلك   10وPCSIاألوانيييل يف مسييلك    10وMPSIاألوانيييل يف مسييلك  

 الطلبة اللاطن  خار  الدار البيضاص من الداخلية وذلك يف حدود امللاعد املتوفرة.

شروط 

 الترشيح

 بالسنة األوىل أن يكون:يشرتط يف املرتشح الراغب يف االلتحاق سلك املهندسني:  .أ 

 ( من طلبة األقسام التحضلية للمدار  العليا للمهندس :)أ( الفئةTSI,MPSI, PCSI, )؛ 

 : الفئة )ب(: من ب 

 ؛(DEUG : MP et PCعلى دبلوم الدراسات اجلامعية العامة ) احلاصل  -

 DEUT: Génie Chimique ,électrique etعلى دبلوم الدراسات اجلامعية التلنية)  احلاصل  -

Mécanique) 

 ؛(BTS :Génie électrique et Mécanique على شهادة التلين العالي ) احلاصل  -

 (:DUTعلى الدبلوم اجلامعي يف التكنولوجيا )  احلاصل  -

 (Génie électrique , Mécanique, Procédés et Maintenance industrielle)؛ 

 (:DTSعلى دبلوم تلين متخص  ) احلاصل  -

(Génie électrique , Mécanique et Climatique ;Textiles ;Chimie-Parachimie)؛ 

  سنة يف تاريخ إجراص املباراة. 24باللا على األكثر 

 سلك اإلجازة املهنية: يشرتط يف املرتشح الراغب يف االلتحاق بالسنة األوىل أن يكون: .ب 

 البكالوريا )شعبة علمية أو شعبة االقتصاد والتدبل(؛حاصال على شهادة  -

 سنة يف تاريخ إجراص املباراة؛ 23على األكثر  باللا -

كيفية 

 القبول

 :سلك املهندسني - أ

 الفئة )أ(:  اجتياز املباراة الوطنية بنجاح؛ -

اختبييارات كتابييية يف املييواد التالييية: الرياضيييات، الفيزييياص واللليية    الفئيية )ب(: انتليياص أولييي  -

 مع جلنة املباراة؛ ملابلة الفرنسية 

اختبيارات كتابيية يف امليواد التاليية: الرياضييات، الفيزيياص والللية         انتلياص أوليي   : سلك اإلجازة املهنية - ب

 مع جلنة املباراة. ملابلة الفرنسية 
 

 
 

 
 

 دبلوم مهندس دولة يف أحد التخصصات التالية:   مهنية يف أحد التخصصات التالية:إجازة 
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ملف 

 الترشيح

 

 سلك اإلجازة المهنية سلك المهندسين

 بطاقة الرتشيا ملباراة سلك املهندس ؛ -

ظييرف متنييرب حيمييل االسييم الكامييل وعنيييوان       1 -

 املرتشا)ة(؛

 صورة حديثة للمرتشا)ة(؛ 1 -

 نسخة من بطاقة التعري  الوطنية؛ -

 نسخة مصاد  عليها من شهادة البكالوريا؛ -

)بعييد  شييهادة النجيياح بالسيينت  األوىل والثانييية     -

 البكالوريا(؛

 بيان نل  السلك األو  اجلامعي؛ -

وصييييييل أداص مصيييييياري  املشيييييياركة يف املبيييييياراة    -

 )حيتفظ املرتشا بنسخة منه(.

 للمرتشا)ة(؛ ةحديث ةصور 1 -

 نسخة من بطاقة التعري  الوطنية؛ -

شيييييهادة مدرسيييييية للسييييينة الثانيييييية مييييين سيييييلك      -

 البكالوريا؛

بيييييان نليييي  لسييييك اجلييييذوع املشييييرتكة وسييييلك      -

 البكالوريا؛

وصل أداص مصاري  املشاركة يف املباراة )حيتفظ  -

 املرتشا بنسخة منه(.
يبعييث هييذا املليي  عييرب الربيييد اإللكرتونييي علييى     

 املوقع اخلاص بالرتشيا:

http://admissions.esith.ac.ma  
 

 
درهيم( عليى احلسياب اخلياص باملدرسية املفتيوح ليدى وكالية          500 ب أداص مصياري  املشياركة يف املبياراة )   

 007780000217500000005775رقم احلساب:  بنك. التجاري وفا

 عنوان

 المؤسسة

 

 المدرسة العليا لصناعات النسيج واأللبسة
 الدار البيضاء 8األلفة، طريق الجديدة، كلم  -7731ص.ب 

 65 / 52 / 24 41 23 0522: الهاتف
 www.esith.ac.ma: اإللكترونيالموقع 
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 أهداف التكوين
يهييدف التكييوين بأكادميييية حممييد السيياد  الدولييية للطييلان املييدني إىل إعييداد أطيير عليييا متخصصيية       

 ومؤهلة للعمل يف جما  الطلان املدني و املالحة اجلوية.

مدة التكوين 

 والدبلوم

 

 ( سنوات حيصل بعدها الطالب املتخر  على دبلوم مهند 3ثالث )يدوم التكوين : سلك املهندسني -1
 :يف التخصصات التالية

 
 

 :بعدها الطالب املتخر  على دبلوم ( حيصل2يدوم التكوين سنتان ) :سلك املاسرت  -2
  

 Électronique des systèmes de la sécurité aérienne 

 Informatique et Exploitation de l’Aviation Civile 

 Génie industriel et productique 

 Master en Electronique de la sécurité aérienne 

 Master en Gestion du Trafic Aérien 

 شروط الترشيح

 

 يشرتط يف املرتشا الراكب يف االلتحا  بالسنة األوىل من سلك املهندس : : سلك املهندسني .1

 الفئة )أ(:

ف يف  Grands Admisللميدار  العلييا، امللبيول  بامتيياز ف    من طلبة األقسيام التحضيلية   

 مين االختبيارات الشيفوية : )     املباراة الوطنية املشيرتكة، أو النياجح  يف نفيس املبياراة املعفيي     

 (. PCSIو  MPSI  ،TSIاملسالك املعنية: 

  :الفئة )ب(
  األوليي للميدار    من طلبة األقسام التحضلية النياجح  يف االمتحانيات املشيرتكة لللبيو    

 (. PCSIو  MPSI  ،TSIالعليا للمهندس  للموسم اجلاري ) املسالك املعنية: 

 :سلك املاسرت .2

    التخصي Master en Electronique de la sécurité aérienne    مفتيوح يف وجيه حياملي

 - Electronique:اإلجيييييازة التلنيييييية أو ميييييا يعادهليييييا يف أحيييييد التخصصيييييات التاليييييية 

Electrotechnique -Automatique 

    التخصيMaster en Gestion du Trafic Aérien       مفتيوح يف وجيه حياملي اإلجيازة

 العلمية أو التلنية أو ما يعادهلا.

 كيفية القبول

 يتم اللبو  بالسنة األوىل من سلك املهندس  على الشكل التالي:: سلك املهندسني -1

 )؛مباشرة بالنسبة ملرتشحي الفئة )أ 

      :الللية  الرياضييات، الفيزيياص و   عن طري  مباراة، تشمل اختبيارات شيفوية يف امليواد التاليية

 اإلجنليزية، بالنسبة ملرتشحي الفئة )ب( الذين   قبو  ترشيحهم.

عن طري  انتلاص ثم اختبارات )يف املواد: الرياضييات والللية اإلجنليزيية(     يتم اللبو  :سلك املاسرت -2

 Master en Electronique de la + رانييز سييكو تليين + فحي  طييب، )بالنسيبة لتخصي         

sécurité aérienneمادة الفيزياص إىل مواد االختبار(. تضاف 
 

  www.aiac.ac.maزيارة موقع املؤسسة :حسب نوع الرتشيا، وللمزيد من املعلومات ميكن  ملف الترشيح
 

 المؤسسة عنوان
 الدارالبيضاص. –النواصر  –مطار حممد اخلامس : العنوان

 www.onda.maاملوقع اإللكرتوني: يي  59 96 53 0522 / 19 96 53 0522اهلات : 
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 Ingénieur Généraliste التخصص بسلك المهندسين

 المؤسسةنظام 

Les lauréats du Concours National Commun (CNC) inscrits à l’école 

Centrale de Casablanca passeront un oral spécifique, mutualisé avec 

l’oral du concours centrale Supélec. 

Les frais de scolarité s’élèvent  à  50000 DH/an. 

 عنوان المؤسسة

Technopark, Route de Nouaceur, angle Rs 114 et CT 1029, 

Casablanca, MAROC. 

Tél : 00212522493500 

Fax : 00212522493520 

E-mail : contact@centrale-casablanca.ma 
 

Site web : http://www.centrale-casablanca.ma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Génie biomédical التخصص بسلك المهندسين

 نظام المؤسسة
Les frais de scolarité pour Les lauréats du Concours 

National Commun (CNC) s’élèvent  à  50000 DH/an.  

 عنوان المؤسسة

Zénith mellinium, Bâtiment 6,Sidi maarouf Casablanca, MAROC. 

Tél : 0529035767/75/87 – 0522787301 – 0522787281 - 0522786029 

information@um6ss.ma:  mail-E 

http://www.um6ss.ma:  Site web 
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 تقديم

ذات ميؤهالت علميية وتكنولوجيية     تهدف هذه التكوينات ال  تستلر  سنت  دراسييت  إىل إعيداد أطير   

 ومهنية تستجيب حلاجيات اللطاعات املنتجة على الصعيدين اجلهوي والوطين.

متابعة الدراسة ببعض مؤسسات  -عن طري  نظام اجلسور –كما ميكن حلاملي شهادة التلين العالي 

 التعليم العالي.

شروط 

 الترشيح

 للرتشيا مايلي: يشرتط

 احلصو  على شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة هلا يف أحد التخصصات املناسبة للتكوين؛ 

  )سنة عند متم شهر شتنرب من سنة الرتشيا. 23أال يتجاوز سن املرتشا )ة 

 

كيفية 

 الترشيح

 احلصو  على اللن السري للتلميذ: -1

للتالميذ املتمدرسي  املرتشيح  الجتيياز امتحانيات البكالورييا؛  يب التليدم بطليب اللين          بالنسبة  -

 السري من إدارة مؤسستهم التعليمية؛

بالنسبة للتالميذ احلاصيل  عليى شيهادة البكالورييا وكيذا املرتشيح  األحيرار الجتيياز امتحانيات           -

بطلييب الليين السييري ميين املديرييية اإلقليمييية )املركييز اإلقليمييي ملنظوميية    التلييدمالبكالوريييا،  ييب 

 اإلعالم(.

 مراحل التسجيل -2

: اإللكرتونييي املوقييع واملوجييودة علييى   e-BTS بوابيية شييهادة الييتلين العييالي  بولييو يلييوم املرتشييا   -

https://e-bts.men.gov.ma   : أو على املوقع اإللكرتوني ففضاص املتمدر ف عرب الراب 

https://moutamadris.men.gov.ma/moutamadris 

 ؛ demande/candidature BTS) (Maواللن السري   (Code MASSAR)مع إدخا  رمز فمسارف  -

  (candidature BTS)بولو  اخلانة اخلاصة بأقسام حتضل شهادة التلين العالي يلوم املرتشا  -

 ؛  BTS) (Ma demandeيضع املرتشا ترشيحه يف املكان املخص  للتسجيل  -

 ملواصلة مراحل التسجيل، يلوم املرتشا مبأل مجيع اخلانات ال  حتمل عالمة ) ( ؛ -

 ف؛Validationميكن لكل مرتشا إدخا  تليلات على بطاقة الرتشيا قبل الضل  على زر ف -

 ف ال ميكن إدخا  أي تليل على بطاقة الرتشيا؛Validationبعد الضل  على زر  ف -

 ف  ب طبع بطاقة الرتشيا؛Validationاملصادقة على الرتشيا  فبعد  -

 Code) يب إدخيا  رميز التلمييذ فمسيارف      (Suivi de candidature)تتبيع عمليية التسيجيل    ل -

MASSAR)        ؛واللن السري 

يأخذ بع  االعتبار آخر تليل يف بطاقة الرتشيا إىل ، (Validation) الضل  على زريف حالة عدم  -

 .نهاية التسجيل وبالتالي طبع بطاقة الرتشيا خيوليوز تاري 15 حدود
 

مسطرة 

 االنتقاء

 اعتماد املعد  العام ا صل عليه يف امتحانات البكالوريا؛ 

  %لباقي الشعب ؛ 25و% التكنولوجية واملهنيةللشعب  75تطبي  كلما أمكن ذلك حصي  بنسبة 

  طلبية باللسيم ييتم حتوييل      10حالية تسيجيل أقيل مين     ، ويف طالبا بكيل قسيم  30حصر عدد الطلبة يف

 .املسجل  إىل أقرب مركز يتوفر على نفس التخص  كلما أمكن ذلك
 

مواصفات 

 التكوين

 يعتمد على الللة الفرنسية كللة للتدريس خال  سن  التكوين؛ 

         ا تلرييرا  يلوم الطلبة بتداريب داخل ملياوالت صيناعية وخدماتيية مليدد متفاوتية، يليدم الطاليب بعيده

 حو  التدريب؛

 

نظام 

 التقويم

 %( ؛75( وامتحان آخر السنة )% 25يعتمد التلويم على املراقبة املستمرة) 

 امتحان نهاية السنة الثانية ينظم على الصعيد الوطين حسب كل ختص ؛ 

 .ال يسما بتكرار السنة األوىل، وقد يسما بتكرار السنة الثانية بلرار من جملس اللسم 
 

 
 

  

 

 

* 
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 مناطق االستقطاب)اسكاديميات الجهوية ( مركز االحتضان البكالوريا المطلوبة التخىص

 تطوير نظم اإلعالم
Développement 

des systèmes 

d’information 

والتكنولوجيددددات العلددددوم 

 الكهربائية

العلددددوم والتكنولوجيددددات 

 الميكانيكية

 الرياضية أ العلوم

 الرياضية ب العلوم

 الفيزيائيةالعلوم

 الحياة واألرض علوم

 الزراعية العلوم

 

 فاس -الثانوية التقنية 
مدددوالي  -صدددفرو -المدددديريات اإلقليميدددة: فددداس

  كاديمية جهة فاس مكناسب بولمان -يعقوب

 مكناس-موالي اسماعيلثانوية 

إفددران  -الحاجددب -المددديريات اإلقليميددة: مكندداس

  كاديمية جهة فاس مكناسب

 أكاديمية جهة بني مالل خنيفرة

 أكاديمية جهة الرباط سال القنيطرة القنيطرة -ثانوية  ابن سينا

 ورززات –ابن الهيثم  ثانوية
 أكاديمية جهة درعة تافياللت

 أكاديمية جهة سوس ماسة

 أكاديمية جهة  العيون الساقية الحمراء العيون -ثانوية لسان الدين بن الخطيب

 أكاديمية جهة الداخلة واد الذهب خديجة ـ الداخلة الثانوية المرجعية لال

 أكاديمية جهة كلميم واد نون كلميم -الثانوية التقنية

 الحسيمةأكاديمية جهة طنجة تطوان  ثانوية البادسي ـ الحسيمة

تازة -المديريات اإلقليمية: تاونات تاونات  -ثانوية ابن سينا   

 أكاديمية جهة الشرق وجدة –ثانوية المغرب العربي 

 أكاديمية جهة الدار البيضاء سطات سطات -الثانوية التقنية 

 أكاديمية جهة مراكش آسفي مراكش –ثانوية الحسن الثاني 

األنظمة والشبكات 

 المعلوماتية

Système et 
Réseaux 

Informatiques 

العلددددوم والتكنولوجيددددات 

 الكهربائية

العلددددوم والتكنولوجيددددات 

 الميكانيكية

 الرياضية أ العلوم

 الرياضية ب العلوم

 العلوم الفيزيائية

البكالوريا المهنيدة مسدلك 

الصدددددديانة المعلوماتيددددددة 

 والشبكات

 وجدة –ثانوية المغرب العربي 
 ة الشرقأكاديمية جه

 أكاديمية جهة درعة تافياللت

 الصويرة-ثانوية محمد الخامس

قلعدة  -الرحامندة -المديريات اإلقليمية: الصويرة

الحدددددوز  –مدددددراكش  –شيشددددداوة  – السدددددرا نة

  كاديمية جهة مراكش آسفي ب

 أكادير-ثانوية اإلدريسي
 أكاديمية جهة سوس ماسة 

 أكاديمية جهة كلميم واد نون

 آسفي –الخوارزمي ثانوية 
 كاديميدة ب اليوسدفية -المديريات اإلقليميدة: آسدفي

 جهة مراكش آسفي

 أكاديمية جهة الدار البيضاء سطات ثانوية الخوارزمي ـ الدارالبيضاء

 بني مالل –ثانوية محمد الخامس 
 أكاديمية جهة بني مالل خنيفرة

 أكاديمية جهة فاس مكناس

 ســـال –ثانوية الفارابي 
 أكاديمية جهة الرباط سال القنيطرة

 أكاديمية جهة طنجة تطوان الحسيمة 

 العيون -ثانوية لسان الدين بن الخطيب
 أكاديمية جهة  العيون الساقية الحمراء

 أكاديمية جهة الداخلة واد الذهب 

الوسائط المتعددة 

وتصميم مواقع 

 الويب

Multimédia 

et conception 

web 

والتكنولوجيددددات العلددددوم 

 الكهربائية

العلددددوم والتكنولوجيددددات 

 الميكانيكية

 الرياضية أ العلوم

 الرياضية ب العلوم

 الفيزيائيةالعلوم

 الحياة واألرض علوم

 الزراعية العلوم

 

 الثانوية التقنية ـ الرشيدية
 أكاديمية جهة الشرق

 أكاديمية جهة درعة تافياللت

 مراكش –ثانوية محمد السادس 

 –قلعددة السددرا نة  –المديريددة اإلقليميددة: الحددوز 

 ؛ كاديمية جهة مراكش آسفي الرحامنة ب

 أكاديمية جهة سوس ماسة 

 أكاديمية جهة  العيون الساقية الحمراء

 أكاديمية جهة كلميم واد نون

 أكاديمية جهة الداخلة واد الذهب 

 التقنية شيشاوة الت هيلية الثانوية

اليوسدفية  –آسدفي  -المديرية اإلقليميدة: شيشداوة 

 أكاديمية جهة مراكش آسفي  -الصويرة -

 أكاديمية جهة الدار البيضاء سطات 

 أكاديمية جهة بني مالل خنيفرة

 تازةالتقنية  الت هيلية الثانوية

 أكاديمية جهة فاس مكناس

 أكاديمية جهة الرباط سال القنيطرة

 تطوان الحسيمةأكاديمية جهة طنجة 
 

  

 ومناطق االستقطاب ( حسب نوع البكالوريا المطلوبة لكل تخصصBTSمراكز التكوين لنيل شهادة التقني العالي)
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 ( حسب نوع البكالوريا المطلوبة لكل تخصص ومناطق االستقطاب) تابع (BTSمراكز التكوين لنيل شهادة التقني العالي)
 
 

 

)اسكاديميات الجهوية( مناطق االستقطاب مركز االحتضان البكالوريا المطلوبة التخىص  
 

فنون 

وصناعات 

 الطباعة

 فنون تطبيقية

المهنيددة مسددلك تصددميم البكالوريددا 

 األزياء

 جميع جهات المملكة ثانوية الليمون ـ الرباط

المواد اللدنية 

 والمركبة

 العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية

 البكالوريا المهنية مسلك 

 التصنيع الميكانيكي 

 صناعة الطائرات 

 صناعة البنيات المعدنية 

ثانوية الخوارزمي 

 الدارالبيضـــاء
 المملكةجميع جهات 

 البناء

 العلوم والتكنولوجيات الكهربائية

 والتكنولوجيات الميكانيكية العلوم

 العلوم الرياضية أ

 العلوم الرياضية ب

 العلوم الفيزيائية

 الحياة واألرض علوم

 الزراعية العلوم

 البكالوريا المهنية مسلك:

 رسم البناء 

 أوراش البناء 

 البيضـــاء –ثانوية الخوارزمي 
المديريات اإلقليمية: أنفا الحي الحسني، عين الشق، موالي رشيد، 

بن مسيك، الفدا، عين السبع، سيدي البرنوصي، النواصر، مديونة، 

 المحمدية، بنسليمان ب كاديمية جهة الدار البيضاء سطات

 الرازي الجديدةثانوية 

 

 المديريات اإلقليمية: الجديدة برشيد سطات سيدي بنور

  كاديمية جهة الدار البيضاء سطاتب

 أكاديمية جهة بني مالل خنيفرة

 الربـــاط –ثانوية الليمون 

 أكاديمية جهة الرباط سال القنيطرة

 أكاديمية جهة طنجة تطوان الحسيمة 

 أكاديمية جهة الشرق 

 أكاديمية جهة فاس مكناس

 مراكش –ثانوية الحسن الثاني 

 ؛أكاديمية جهة مراكش آسفي 

 ؛أكاديمية جهة سوس ماسة 

 ؛أكاديمية جهة درعة تافياللت

 ؛أكاديمية جهة  العيون الساقية الحمراء

 ؛أكاديمية جهة كلميم واد نون

 .أكاديمية جهة الداخلة واد الذهب

 الكهروحيليات

-النظم اآللية–  

 تكنولوجيات الكهربائيةالالعلوم و

 تكنولوجيات الميكانيكيةالو العلوم

 الرياضية أالعلوم 

 العلوم الرياضية ب

 ؛العلوم الفيزيائية

البكالوريدددددددددا المهنيدددددددددة مسدددددددددلك 

 اإللكترونيك وأجهزة التواصل

 أكادير-ثانوية اإلدريسي

 أكاديمية جهة سوس ماسة 

 أكاديمية جهة كلميم واد نون

 أكاديمية جهة  العيون الساقية الحمراء

 أكاديمية جهة الداخلة واد الذهب 

 وجدة –المغرب العربي ثانوية 
 أكاديمية جهة طنجة تطوان الحسيمة 

 أكاديمية جهة الشرق 

 أكاديمية جهة درعة تافياللت

 سطات –الثانوية التقنية 

  كاديميدددة جهدددةب بنسدددليمان -سدددطات -المدددديريات اإلقليميدددة: برشددديد

 الدارالبيضاء سطات؛

 أكاديمية جهة بني مالل خنيفرة

 أكاديمية جهة فاس مكناس

 –الثانويددددددة التقنيددددددة الددددددرازي 

 الجديدة

  كاديميدددة جهدددةب سددديدي بندددور  -المدددديريات اإلقليميدددة: الجديددددة 

 الدارالبيضاء سطات؛

 أكاديمية جهة مراكش آسفي

ثانويددددددددة الخددددددددوارزمي ـ 

 الدارالبيضاء

المديريات اإلقليمية: أنفا الحي الحسدني، عدين الشدقن مدوالي رشديد، 

السبع، سيدي البرنوصي، النواصدر، مديوندة، بن مسيك، الفدا، عين 

 الدارالبيضاء سطات؛  كاديمية جهةب المحمدية
 أكاديمية جهة الرباط سال القنيطرة

تجاري -تقنو  

 العلوم والتكنولوجيات الكهربائية

العلدددددددددددددوم والتكنولوجيدددددددددددددات 

 الميكانيكية

 الرياضية أ العلوم

 الرياضية ب العلوم

 الفيزيائية العلوم

  المهنية مسلك البكالوريا

 النظم اإللكترونية والرقمية 

 اإللكترونيك وأجهزة التواصل 

ثانويددددددددة الخددددددددوارزمي ـ 

 الدارالبيضاء

 أكاديمية جهة الدار البيضاء سطات

 أكاديمية جهة سوس ماسة

 أكاديمية جهة  العيون الساقية الحمراء

 أكاديمية جهة كلميم واد نون

 أكاديمية جهة الداخلة واد الذهب

 فـــاس –الثانوية التقنية 

 أكاديمية جهة فاس مكناس

 أكاديمية جهة الرباط سال القنيطرة

 أكاديمية جهة طنجة تطوان الحسيمة 

 أكاديمية جهة الشرق

 أكاديمية جهة درعة تافياللت

 ثانوية الخوارزمي ـ آسفي
 أكاديمية جهة مراكش آسفي

 أكاديمية جهة بني مالل خنيفرة
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 مناطق االستقطاب )اسكاديميات الجهوية ( مركز االحتضان البكالوريا المطلوبة التخىص

 التدبير السياحي

Management 

Touristique 

 االقتصادية العلوم

 المحاسباتيعلوم التدبير 

 الرياضية أ العلوم

 الرياضية ب العلوم

 الفيزيائية العلوم

 الحياة واألرض علوم

 الزراعية العلوم

 اآلداب

 العلوم اإلنسانية

 :البكالوريا المهنية مسلك

 تسيير ضيعة فالحية 

 فنون الطبخ 

 خدمات الطعامة 

 ثانوية يوسف بن تاشفين

 أكادير

 أكاديمية جهة سوس ماسة

 كلميم واد نونأكاديمية جهة 

 أكاديمية جهة درعة تافياللت

 أكاديمية جهة الداخلة واد الذهب

 أكاديمية جهة  العيون الساقية الحمراء

 الصويرة-ثانوية محمد الخامس
 أكاديمية جهة مراكش آسفي

 أكاديمية جهة الدار البيضاء سطات

 الثانوية التقنية فاس
 أكاديمية جهة فاس مكناس

 الشرقأكاديمية جهة 

 أكاديمية جهة بني مالل خنيفرة

 ثانوية الخوارزمي شفشاون
 أكاديمية جهة طنجة تطوان الحسيمة 

 أكاديمية جهة الرباط سال القنيطرة

 التدبير التجاري

 االقتصادية العلوم

 علوم التدبير المحاسباتي

 الرياضية أ العلوم

 الرياضية ب العلوم

 الفيزيائية العلوم

 الحياة واألرض علوم

 الزراعية العلوم

  البكالوريا المهنية مسلك

 التجارة 

 المحاسبة 

 اللوجستيك 

 الدار البيضـــاء –ثانوية الخنساء 

سديدي  ،المديريات اإلقليمية: أنفا ، سطات، برشيد، بنسدليمان

بنور،الحي الحسني، عدين الشدق، مدوالي رشديد، بدن مسديك، 

الفدددا، عددين السددبع، سدديدي البرنوصددي، النواصددر، مديونددة، 

  كاديمية جهة الدار البيضاء سطاتبالمحمدية، 

 أكاديمية جهة الرباط سال القنيطرة

 ثانوية موالي يوسف طنجة

 أكاديمية جهة طنجة تطوان الحسيمة 

 الشرقأكاديمية جهة 

 مكناسأكاديمية جهة فاس 

 الجديدة -الثانوية التقنية الرازي 

 كاديميددة جهددة الدددار البيضدداء ب المديريددة اإلقليميددة: الجديدددة

 سطات

 أكاديمية جهة مراكش آسفي

 أكاديمية جهة بني مالل خنيفرة

 ثانوية المسيرة الخضراء

 تزنيت

 أكاديمية جهة سوس ماسة

 تافياللتأكاديمية جهة درعة 

 أكاديمية جهة  العيون الساقية الحمراء

 أكاديمية جهة كلميم واد نون

 أكاديمية جهة الداخلة واد الذهب

 تقنيات الكهرباء

التكنولوجيدددددددددددات  العلدددددددددددوم و

 الكهربائية

 العلوم الرياضية "ب"

 البكالوريا المهنية مسلك 

 الصيانة الصناعية 

  اإللكترونيددددددددددك وأجهددددددددددزة

 التواصل

 الخوارزميثانوية 

 البيضـــاءالدار 

 أكاديمية جهة الدار البيضاء سطات

 أكاديمية جهة كلميم واد نون

 أكاديمية جهة  العيون الساقية الحمراء

 أكاديمية جهة الداخلة واد الذهب 

 ثانوية موالي عبد هللا

 سيدي قاســـم

سيدي سليمان  -سيدي قاسم -القنيطرة المديريات اإلقليمية:

  كاديمية جهة الرباط سال القنيطرة ب

 أكاديمية جهة فاس مكناس

 ثانوية المهدي بن بركة وجدة
 أكاديمية جهة الشرق

 أكاديمية جهة طنجة تطوان الحسيمة

 أكاديمية جهة درعة تافياللت

 سال –ثانوية الفارابي 

صخيرات  -الخميسات -سال -الرباط المديريات اإلقليمية:

 جهة الرباط سال القنيطرة  كاديميةب تمارة

 أكاديمية جهة بني مالل خنيفرة

 أكاديمية جهة مراكش آسفي

 أكاديمية جهة سوس ماسة

 القالبية

العلدددددددددددوم والتكنولوجيددددددددددددات 

 الميكانيكية

 البكالوريا المهنية مسلك 

 التصنيع الميكانيكي 

 صناعة الطائرات 

 صناعة البنيات المعدنية 

 جميع جهات المملكة الدارالبيضـــاءثانوية الخوارزمي 
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 )اسكاديميات الجهوية ( مناطق االستقطاب مركز االحتضان البكالوريا المطلوبة التخىص

الصيانة 

 الصناعية

 والتكنولوجيات الكهربائيةالعلوم 

 العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية

 الرياضية ب العلوم

 الرياضية أ العلوم

 الفيزيائيةالعلوم

 البكالوريا المهنية مسلك

 الصيانة الصناعية 

 اإللكترونيك وأجهزة التواصل 

 ثانوية ابن سينا

 القنيطرة
 جميع جهات المملكة

 اإلنتاجياتية

 العلدددددددددددددوم والتكنولوجيدددددددددددددات

 الكهربائية

العلدددددددددددددوم والتكنولوجيدددددددددددددات 

 الميكانيكية

 الرياضية أ العلوم

 الرياضية ب العلوم

 الفيزيائية العلوم

 البكالوريا المهنية مسلك

 التصنيع الميكانيكي 

 صناعة الطائرات 

 صناعة البنيات المعدنية 

يوسف بن تاشفين  ثانوية

 أكادير

 أكاديمية جهة سوس ماسة 

 ونأكاديمية جهة كلميم واد ن

 أكاديمية جهة  العيون الساقية الحمراء

 أكاديمية جهة الداخلة واد الذهب 

 أكاديمية جهة درعة تافياللت

 الرازي الجديدةثانوية 

 

المديريات اإلقليمية: الجديدة برشيد سطات سيدي 

  كاديمية جهة الدار البيضاء سطاتب بنور

سماعيل اثانوية موالي 

 مكناس

 أكاديمية جهة طنجة تطوان الحسيمة 

 مكناس أكاديمية جهة فاس

 أكاديمية جهة الشرق

ثانوية الخوارزمي 

 الدارالبيضـــاء

المديريات اإلقليمية: أنفا الحي الحسني، عين الشق، 

موالي رشيد، بن مسيك، الفدا، عين السبع، سيدي 

البرنوصي، النواصر، مديونة، المحمدية، بنسليمان 

 ب كاديمية جهة الدار البيضاء سطات

 أكاديمية جهة الرباط سال القنيطرة

 –ثانوية محمد السادس 

 مراكش

 أكاديمية جهة مراكش آسفي

 أكاديمية جهة بني مالل خنيفرة

 الطاقية

 العلوم والتكنولوجيات الكهربائية

 العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية

 العلوم الرياضية أ

 ب العلوم الرياضية

 العلوم الفيزيائية

 البكالوريا المهنية مسلك

  التبريد وتكييف الهواء 

  الطاقددات المتجددددة خيددار نظددم

 الطاقة الشمسية

 جميع جهات المملكة الرشيدية –الثانوية التقنية 

صيانة 

 السيارات

 العلوم والتكنولوجيات الكهربائية

 العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية

 الصناعيةالصيانة مسلك 

 البكالوريا المهنية مسلك

 الصيانة الصناعية 

 التصنيع الميكانيكي 

 اإللكترونيك وأجهزة التواصل 

 صددديانة المركبدددات المتحركدددة- 

 خيار السيارات

ثانوية موالي اسماعيل 

 مكناس
 جميع جهات المملكة
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 )اسكاديميات الجهوية ( مناطق االستقطاب مركز االحتضان البكالوريا المطلوبة التخىص

السمعي 

 البصري
الربـــاط -ثانوية الليمون  جميع مسالك البكالوريا  جميع جهات المملكة 

المحاسبة 

 والتسيير

 االقتصادية العلوم

 المحاسباتيعلوم التدبير 

 الرياضية أ العلوم

 الرياضية ب العلوم

 الفيزيائيةالعلوم 

 الحياة واألرض علوم

 الزراعية العلوم

 البكالوريا المهنية مسلك

 التجارة 

 المحاسبة 

 اللوجستيك 

 أكاديمية جهة الشرق ثانوية المغرب العربي وجدة

 فـــاس –الثانوية التقنية 
إفدران الحاجدب صددفرو المدديريات اإلقليميدة: مكنداس فدداس 

 موالي يعقوب ب كاديمية جهة فاس مكناس

 أكاديمية جهة طنجة تطوان الحسيمة  ثانوية موالي يوسف طنجة

 أكاديمية جهة الدار البيضاء سطات الجديدة –ثانوية الرازي 

 مراكش –ثانوية محمد السادس 
 أكاديمية جهة مراكش آسفي

 أكاديمية جهة بني مالل خنيفرة

 تاونات -ثانوية اب  ن سينا
المددديريات اإلقليميددة: تاونددات، تددازة ب كاديميددة جهددة فدداس 

 مكناس

 ســـال -الثانوية التقنية الفارابي 
صددخيرات  -الخميسددات -سددال -المددديريات اإلقليميددة:الرباط

 تمارة ب كاديمية جهة الرباط سال القنيطرة

 ثانوية المسيرة الخضراء تزنيت

 جهة سوس ماسةأكاديمية 

 أكاديمية جهة  العيون الساقية الحمراء

 أكاديمية جهة كلميم واد نون

 أكاديمية جهة الداخلة واد الذهب

 سيدي سليمان -سيدي قاسم -المديريات اإلقليمية:القنيطرة ثانوية األمير م عبد هللا سيدي قاسم

 أكاديمية جهة درعة تافياللت ثانوية ابن الهيتم ورزازات

تدبير 

المقاوالت 

الصغرى 

 والمتوسطة

 االقتصادية العلوم

 علوم التدبير المحاسباتي

 الرياضية أ العلوم

 الرياضية ب العلوم

 الفيزيائيةالعلوم

 الحياة واألرض علوم

 الزراعية العلوم

 البكالوريا المهنية مسلك 

 تسيير ضيعة فالحية 

 التجارة 

 المحاسبة 

 اللوجستيك 

 

 أكاديمية جهة سوس ماسة أكادير -ثانوية اإلدريسي

 سطات –الثانوية التقنية 
المددديريات اإلقليميددة: الجديدددة برشدديد سددطات سدديدي بنددور 

 ب كاديمية جهة الدار البيضاء سطات

 البيضـــاء –ثانوية الخنساء 

المديريات اإلقليمية: أنفا الحي الحسني، عين الشق، موالي 

السددبع، سدديدي البرنوصددي، رشدديد، بددن مسدديك، الفدددا، عددين 

النواصر، مديونة، المحمدية، بنسليمان ب كاديمية جهة الدار 

 البيضاء سطات

 قلعة السرا نة- ثانوية تساوت
 -آسددفي  -قلعددة السددرا نة -المددديريات اإلقليميددة: الرحامنددة

 اليوسفية ب كاديمية جهة مراكش آسفي

 أكاديمية جهة بني مالل خنيفرة

 أكاديمية جهة درعة تافياللت التقنية ـ الرشيديةالثانوية 

 الثانوية التقنية ـ تازة
المديريات اإلقليمية: تازة، تاوندات، بولمدان ب كاديميدة جهدة 

 فاس مكناس

 ثانوية لالخديجة ـ الداخلة
 أكاديمية جهة الداخلة واد الذهب

 أكاديمية جهة  العيون الساقية الحمراء

 واد نونأكاديمية جهة كلميم 

 أكاديمية جهة الشرق ثانوية المهدي بن بركة وجدة

 الثانوية التقنية شيشاوة
المددديريات اإلقليميدددة: شيشددداوة الصددويرة الحدددوز مدددراكش 

 ب كاديمية جهة مراكش آسفي

 ثانوية موالي اسماعيل بمكناس
المدديريات اإلقليميدة: مكنداس فدداس إفدران الحاجدب صددفرو 

 ب كاديمية جهة فاس مكناسموالي يعقوب 

 ثانوية الليمون ـ الرباط
صددخيرات  -الخميسددات -سددال -المددديريات اإلقليميددة:الرباط

 تمارة ب كاديمية جهة الرباط سال القنيطرة

 ثانوية ابن سينا القنيطرة
سديدي سدليمان  -سديدي قاسدم -المديريات اإلقليمية:القنيطرة

 ب كاديمية جهة الرباط سال القنيطرة

 أكاديمية جهة طنجة تطوان الحسيمة
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 ( حسب نوع البكالوريا المطلوبة لكل تخصص ومناطق االستقطاب )تتمة (BTSمراكز التكوين لنيل شهادة التقني العالي)
 
 

 مركز االحتضان البكالوريا المطلوبة التخىص
 مناطق االستقطاب

 )اسكاديميات الجهوية (

 األنظمة الكهروبية

Systèmes 

Electroniques 

العلدددددددددددددوم والتكنولوجيدددددددددددددات 

 الكهربائية

 الرياضية أ العلوم

 الرياضية ب العلوم

 الفيزيائيةالعلوم

الددنظم  البكالوريددا المهنيددة مسددلك

 اإللكترونية والرقمية

 سطات –الثانوية التقنية 
 المديريات اإلقليمية: الجديددة برشديد سدطات سديدي بندور

  كاديمية جهة الدار البيضاء سطاتب

 أكاديمية جهة بني مالل خنيفرة

ثانويددددددددددددة الخددددددددددددوارزمي 

 الدارالبيضـــاء

المددديريات اإلقليميددة: أنفددا الحددي الحسددني، عددين الشددق، 

مدددوالي رشددديد، بدددن مسددديك، الفددددا، عدددين السدددبع، سددديدي 

 البرنوصدددي، النواصدددر، مديوندددة، المحمديدددة، بنسدددليمان

  كاديمية جهة الدار البيضاء سطاتب

 أكاديمية جهة طنجة تطوان الحسيمة  يوسف طنجةت هيلية موالي 

 أكاديمية جهة الرباط سال القنيطرة ثانوية ابن سينا القنيطرة

الثانويددددة التقنيددددة اإلدريسددددي 

 أكادير

 أكاديمية جهة سوس ماسة 

 أكاديمية جهة كلميم واد نون

 أكاديمية جهة  العيون الساقية الحمراء

 أكاديمية جهة الداخلة واد الذهب 

 -ثانويددددددة محمددددددد السددددددادس

 مراكش
قلعدة  -الرحامندة -شيشداوة -المديريات اإلقليميدة: مدراكش

 ب كاديمية جهة مراكش آسفي الحوز -السرا نة

 فاس -الثانوية التقنية 
 أكاديمية جهة فاس مكناس

 أكاديمية جهة درعة تافياللت

 أكاديمية جهة الشرق

 ثانويةالخوارزمي ـ آسفي
 الصدددددويرة -اليوسدددددفية -المدددددديريات اإلقليميدددددة: آسدددددفي

 ب كاديمية جهة مراكش آسفي

ابتكار المنتوج 

 الصناعي

العلدددددددددددددوم والتكنولوجيدددددددددددددات 

 الميكانيكية

 الرياضية ب العلوم

 الرياضية أ العلوم

 الفيزيائيةالعلوم

 البكالوريا المهنية مسلك

 الصيانة الصناعية 

  الميكانيكيالتصنيع 

 صناعة الطائرات 

 صناعة البنيات المعدنية 

ثانويددددة المهدددددي بددددن بركددددة 

 وجدة

 أكاديمية جهة الشرق

 أكاديمية جهة درعة تافياللت

 ثانوية ابن سينا القنيطرة
 أكاديمية جهة الرباط سال القنيطرة

 أكاديمية جهة الدار البيضاء سطات

 ثانوية الخوارزمي ـ آسفي
 مراكش آسفيأكاديمية جهة 

 أكاديمية جهة بني مالل خنيفرة

الثانويددددة التقنيددددة اإلدريسددددي 

 أكادير

 أكاديمية جهة سوس ماسة 

 أكاديمية جهة كلميم واد نون

 أكاديمية جهة  العيون الساقية الحمراء

 أكاديمية جهة الداخلة واد الذهب 

 ثانوية موالي يوسف طنجة
 أكاديمية جهة طنجة تطوان الحسيمة 

 أكاديمية جهة فاس مكناس 

 التسيير اإلداري

 االقتصادية العلوم

 علوم التدبير المحاسباتي

 الرياضية أ العلوم

 الرياضية ب العلوم

 الفيزيائية العلوم

 الحياة واألرض علوم

 اآلداب

 العلوم اإلنسانية

 البكالوريا المهنية مسلك

 تسيير ضيعة فالحية 

 التجارة 

 المحاسبة 

 اللوجستيك 

 الخنساء الدارالبيضاءثانوية 

 أكاديمية جهة الدار البيضاء سطات

 أكاديمية جهة سوس ماسة

 أكاديمية جهة  العيون الساقية الحمراء

 أكاديمية جهة كلميم واد نون

 أكاديمية جهة الداخلة واد الذهب

 الربـــاط –ثانوية الليمون 

 أكاديمية جهة الرباط سال القنيطرة

 أكاديمية جهة فاس مكناس

 أكاديمية جهة طنجة تطوان الحسيمة 

 أكاديمية جهة الشرق

 أكاديمية جهة درعة تافياللت

المغددددددرب الكبيددددددر  ثانويددددددة

 خريبكة

 أكاديمية جهة بني مالل خنيفرة

 أكاديمية جهة مراكش آسفي
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 جامعة القرويين
www.edhh.org  احلديث احلسنية مؤسسة دار 

www.habous.gov.ma   معهد حممد السادس للقراءات والدراسات القرآنية 

www.habous.gov.ma  معهد حممد السادس لتكوين األئمة واملرشدين واملرشدات 

www.habous.gov.ma  املعهد امللكي للبحث يف تاريخ املغرب 

www.habous.gov.ma  معهد الفكر واحلضارة االسالمية 

 جامعة عبد املالك السعدي بتطوان

www.fmpt.ac.ma   كلية الطب والصيدلة بطنجة─FMP 

www.fst.ac.ma/Portail  كلية العلوم بتطوان─FS   

www.flsht.ac.ma  كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بتطوان─FLSH  

www.fstt.ac.ma  كلية العلوم والتقنيات بطنجة─   FST  

www.fsjest.ma  كلية العلوم القانونية واالجتماعية واالقتصادية بطنجة─  FSJES  

www.fsjeste.ma   تطوانكلية العلوم القانونية واالجتماعية واالقتصادية─  FSJES 

www.fpl.ma  كلية متعددة التخصصات بالعرائش─FPD  

http://www.ensat.ac.ma   املدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بطنجة─ENSA  

http://ensate.uae.ac.ma  املدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بتطوان─ ENSA  

www.enstetouan.ma   تطوان –املدرسة العليا لألساتذة مبرتيل─ENS  

www.encgt.ma  املدرسة الوطنية للتجارة والتسيري بطنجة─ ENCG  

www.fod.ac.ma   بتطوانكلية أصول الدين─FOD   

www.ecoleroifahd.uae.ma   مدرسة امللك فهد العليا للترمجة  ــESRFT 

 جامعة القاضي عياض بمراكش
https://www.uca.ma/fmpm  كلية الطب والصيدلة مبراكش─ FMP  

www.flm.ucam.ac.ma/   كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية مبراكش─    FLSH  

http://fssm.uca.ma/    السماللية مبراكش –كلية العلوم─FS  

http://www.fstg-marrakech.ac.ma/   كليز مبراكش –والتقنيات كلية العلوم─ FST  

http://www4.fsjes.uca.ma/   كلية العلوم القانونية واالجتماعية واالقتصادية مبراكش─FSJES  

https://www.uca.ma/fps  كلية متعددة التخصصات بآسفي─FPD  

http://www.ensa.ac.ma/   للعلوم التطبيقية مبراكشاملدرسة الوطنية─ENSA  

www.ens-marrakech.ac.ma/  املدرسة العليا لألساتذة مبراكش─   ENS  

http://www.ensas.uca.ma/  املدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بآسفي─ENSA  

www.encg.ucam.ac.ma/   والتسيري مبراكش املدرسة الوطنية للتجارة─ ENCG  

https://www.uca.ma/ests  املدرسة العليا للتكنولوجيا بآسفي─ EST  

http://www.este.ucam.ac.ma/  املدرسة العليا للتكنولوجيا بالصويرة─EST  

  كلية اللغة العربية مبراكش─FLA 
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 جامعة محمد الخامس بالرباط
www.flshr.ac.ma/   كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط─   FLSH  

http://fsr.um5.ac.ma/    كلية العلوم بالرباط─FS  

http://fsjes-agdal.um5.ac.ma   كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية أكدالبالرباط─FSJES  

https://www.ests.um5.ac.ma/   املدرسة العليا للتكنولوجيا بسال─EST  

http://ens.um5.ac.ma/   املدرسة العليا لألساتذة بالرباط─ENS  

http://www.emi.ac.ma/  املدرسة احملمدية للمهندسني بالرباط─EMI  

http://fsjes-souissi.um5.ac.ma/   كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بالسويسي الرباط FSJES  

http://fsjes-sale.um5.ac.ma/   كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بسال  FSJES  

http://fse.um5.ac.ma/   كلية علوم التربية بالرباطFSE  

http://fmp.um5.ac.ma/   كلية الطب والصيدلة بالرباطFMP  

http://fmd.um5.ac.ma/   كلية طب األسنان بالرباطFMD  

http://www.ensias.ma/    املدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وحتليل النظمENSIAS  

http://enset.um5.ac.ma/   املدرسة العليا ألساتذة التعليم التقين بالرباطENSET  

http://iea.um5.ac.ma/   معهد الدراسات اإلفريقية 

http://iera.um5.ac.ma/   معهد الدراسات والبحوث للتعريب 

http://iurs.um5.ac.ma/   املعهد اجلامعي للبحث العلمي 

http://www.israbat.ac.ma/   املعهد العلمي 

  معهد الدراسات االسبانية الربتغالية 

https://www.um5a.ac.ae/   جامعة حممد اخلامس بأبوظيب 

 جامعة سيدي محمد بن عبد اهلل بفاس
http://ww2.fmp-usmba.ac.ma/  كلية الطب والصيدلة بفاس─FMP  

www.fldm.usmba.ac.ma/   كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ظهر املهراز بفاس─FLSH  

www.fls.usmba.ac.ma/   كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية سايس بفاس─FLSH  

http://www.fsdmfes.ac.ma/   كلية العلوم ظهر املهراز بفاس─FS  

http://www.fst-usmba.ac.ma/   كلية العلوم والتقنيات بفاس─FST  

http://ens.usmba.ac.ma/   املدرسة العليا لألساتذة بفاس─ENS  

http://fsjes.usmba.ac.ma/   كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بفاس─FSJES  

https://fpt.usmba.ac.ma/sinfo/   كلية متعددة التخصصات بتازة─FPD  

https://www.ensaf.ac.ma/   املدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بفاس─ENSA  

http://www.est-usmba.ac.ma/    ا بفاسالعليا للتكنولوجياملدرسة─EST  

http://encgf-usmba.ac.ma/   بفاساملدرسة الوطنية للتجارة والتسيري ─ENCG  

http://www.chariaafes.com/   كلية الشريعة بفاس─   FCH 

 جامعة شعيب الدكالي بالجديدة
http://www.flshj.ucd.ac.ma/   كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية باجلديدة─FLSH  

http://www.fs.ucd.ac.ma/fs/   كلية العلوم باجلديدة─FS  

http://www.fpj.ucd.ac.ma/   كلية متعددة التخصصات باجلديدة─FPD  

http://www.encgj.ucd.ac.ma/   املدرسة الوطنية للتجارة والتسيري باجلديدة─ENCG  

http://www.ensaj.ucd.ac.ma/   املدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية باجلديدة─ ENSA  
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 جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء
https://www.flshm.ma/   كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية باحملمدية─  FLSH  

http://www.fstm.ac.ma/   كلية العلوم والتقنيات باحملمدية─FST  

http://fsjesm.ma/FSJESM2018/   كلية العلوم القانونية واالجتماعية واالقتصادية باحملمدية─FSJES  

http://www.flbenmsik.ma/   كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بن مسيك بالدار البيضاء─FLSH  

http://www.fsb.univh2c.ma/   كلية العلوم  بن مسيك بالدار البيضاء─FS  

http://www.univh2c.ma/   كلية العلوم القانونية واالجتماعية واالقتصادية عني السبع بالدار البيضاء─FSJES  

https://www.encgcasa.ac.ma/   املدرسة الوطنية للتجارة والتسيري بالدار البيضاء─ENCG  

https://www.enset-media.ac.ma/   املدرسة العليا ألساتذة التعليم التقين باحملمدية─ENSET  

http://ensam.atwebpages.com/   املدرسة الوطنية العليا للفنون املهن بالدار البيضاء─ENSAM  

http://www.fmpc.ac.ma/   كلية الطب الصيدلة بالدار البيضاء─FMP  

http://www.fmd-uh2c.ac.ma/   كلية طب األسنان─ FMD  

http://www.fsac.ac.ma/    كلية العلوم  عني الشق بالدار البيضاء─FS  

http://www.flsh-uh2c.ac.ma/   كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية عني الشق الدار البيضاء─FLSH  

http://www.fdc.ma/FDC/    الوازيس بالدار البيضاء –واالجتماعية واالقتصادية كلية العلوم القانونية─FSJES  

http://www.est-uh2c.ac.ma/    الوازيس بالدار البيضاء –املدرسة العليا للتكنولوجيا─EST  

http://www.ensem.ac.ma/   املدرسة الوطنية العليا للكهرباء وامليكانيك بالدار البيضاء─ENSEM  

http://www.ens.univcasa.ma/   املدرسة العليا لألساتذة بالدار البيضاء─ENS  

 جامعة الحسن األول بسطات
http://www.ensa.uh1.ac.ma/   املدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية خبريبكة─ENSA  

http://www.est.uh1.ac.ma/   املدرسة العليا للتكنولوجيا بربشيد─EST  

http://www.fsts.ac.ma/   كلية العلوم والتقنيات بسطات─FST  

http://www.fsjes-settat.ma/   كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بسطات─ FSJES  

http://www.fpk.ac.ma/   كلية متعددة التخصصات خبريبكة─FPD  

http://www.isss.uh1.ac.ma/   املعهد العايل لعلوم الصحة بسطات─ISSS  

 جامعة ابن طفيل بالقنيطرة
http://flsh.uit.ac.ma/   كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالقنيطرة─FLSH  

http://fs.uit.ac.ma/    بالقنيطرةكلية العلوم─FS  

http://fsjes.uit.ac.ma/   كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بالقنيطرة─ FSJES  

http://ensa.uit.ac.ma/   املدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالقنيطرة─ENSA  

http://encg.uit.ac.ma/   املدرسة الوطنية للتجارة والتسيري بالقنيطرة─ENCG  

 جامعة السلطان موالي سليمان ببني مالل
http://www.flshbm.ma/   كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ببين مالل─FLSH  

http://www.fstbm.ac.ma/   كلية العلوم والتقنيات ببين مالل─FST  

http://fp.usms.ac.ma/   كلية متعددة التخصصات ببين مالل─FPD  

http://estbm.ac.ma/    ا ببين ماللالعليا للتكنولوجياملدرسة─EST  

 
  

https://www.flshm.ma/
http://www.fstm.ac.ma/
http://fsjesm.ma/FSJESM2018/
http://www.flbenmsik.ma/
http://www.fsb.univh2c.ma/
http://www.univh2c.ma/
https://www.encgcasa.ac.ma/
https://www.enset-media.ac.ma/
http://ensam.atwebpages.com/
http://www.fmpc.ac.ma/
http://www.fmd-uh2c.ac.ma/
http://www.fsac.ac.ma/
http://www.flsh-uh2c.ac.ma/
http://www.fdc.ma/FDC/
http://www.est-uh2c.ac.ma/
http://www.ensem.ac.ma/
http://www.ens.univcasa.ma/
http://www.ensa.uh1.ac.ma/
http://www.est.uh1.ac.ma/
http://www.fsts.ac.ma/
http://www.fsjes-settat.ma/
http://www.fpk.ac.ma/
http://www.isss.uh1.ac.ma/
http://flsh.uit.ac.ma/
http://fs.uit.ac.ma/
http://fsjes.uit.ac.ma/
http://ensa.uit.ac.ma/
http://encg.uit.ac.ma/
http://www.flshbm.ma/
http://www.fstbm.ac.ma/
http://fp.usms.ac.ma/
http://estbm.ac.ma/
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 جامعة موالي اسماعيل بمكناس
www.flsh.umi.ac.ma/   كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية مبكناس─FLSH  

http://www.fs-umi.ac.ma/   كلية العلوم مبكناس─FS  

http://www.fsjes-umi.ac.ma/   كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية مبكناس─FSJES  

http://www.fpe.umi.ac.ma/   ة متعددة التخصصات بالرشيديةكلي─FPD  

http://fste-umi.ac.ma/   كلية العلوم والتقنيات بالرشيدية─FST  

http://www.ens.umi.ac.ma/   املدرسة العليا لألساتذة مبكناس─ENS  

http://www.est-umi.ac.ma/   املدرسة العليا للتكنولوجيا مبكناس─EST  

http://www.estk.umi.ac.ma   املدرسة العليا للتكنولوجيا خبنيفرة─EST  

http://www.ensam-umi.ac.ma/   املدرسة الوطنية العليا للفنون واملهن مبكناس─   ENSAM  

 جامعة ابن زهر بأكادير
http://fmpa.uiz.ac.ma/   كلية الطب والصيدلة بأكادير ─FMP 

http://www.flsh-agadir.ac.ma/   كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بأكادير─ FLSH  

http://www.fsa.ac.ma/   كلية العلوم بأكادير─FS  

http://efaculty.fsjes-agadir.org/    العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بأكاديركلية─  FSJES  

http://www.fpo.ma/   كلية متعددة التخصصات بورززات─FPD  

http://www.fpt.ac.ma/   كلية متعددة التخصصات بتارودانت─FPD  

http://www.ensa-agadir.ac.ma/   املدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير─ ENSA  

http://www.esta.ac.ma/   املدرسة العليا للتكنولوجيا بأكادير─ EST  

http://www.estg.ac.ma/   املدرسة العليا للتكنولوجيا بكلميم─EST  

http://w2.estl.ac.ma/   املدرسة العليا للتكنولوجيا بالعيون─EST  

https://www.encg-agadir.ac.ma/   املدرسة الوطنية للتجارة والتسيري بأكادير─ENCG  

http://www.encg-dakhla.ac.ma/   املدرسة الوطنية للتجارة والتسيري بالداخلة─ENCG 

http://www.chariaa-agadir.ac.ma/   كلية الشريعة بأكادير─      FCH 

https://chariaasmara.com/   كلية العلوم الشرعية بالسمارة 

 جامعة محمد األول بوجدة
https://www.ensah.ma/    باحلسيمةاملدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية─ENSA  

http://ensao.ump.ma/   املدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بوجدة─ENSA  

http://encgo.ump.ma/   املدرسة الوطنية للتجارة والتسيري بوجدة─ENCG  

http://www.fsth.ma/   كلية العلوم والتقنيات باحلسيمة─FST  

http://fmpo.ump.ma/   كلية الطب والصيدلة بوجدة─FMP  

http://fpn.ump.ma/    بالناظوركلية متعددة التخصصات─FPD  

http://lettres.ump.ma/  

http://www.ump.ma/fr/flsh  
 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بوجدة─FLSH  

http://www.fso.ump.ac.ma/   كلية العلوم بوجدة─FS  

http://droit.ump.ma/   كلية العوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بوجدة─FSJES  

http://esto.ump.ma/   ةاملدرسة العليا للتكنولوجيا بوجد─EST  
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http://www.est-umi.ac.ma/
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http://fmpa.uiz.ac.ma/
http://www.flsh-agadir.ac.ma/
http://www.fsa.ac.ma/
http://efaculty.fsjes-agadir.org/
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 املؤسسة موقعها اإللكرتوني
http://www.aiac.ma/   أكادميية حممد السادس الدولية للطريان املدين AIAC 

http://www.ehtp.ac.ma/   املدرسة احلسنية لألشغال العمومية EHTP 

http://www.enim.ac.ma/   املدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط ENSMR 

http://www.esith.ac.ma/   املدرسة العليا لصناعات النسيج واأللبسة ESITH 

http://www.enameknes.ac.ma/   املدرسة الوطنية للفالحة مبكناس ENAM 

www.enfi.ac.ma   املدرسة الوطنية الغابوية للمهندسني ENFI 

http://www.archi.ac.ma/    للهندسة املعماريةاملدرسة الوطنية ENA 

   ةللفنون اجلميلاملدرسة العليا ESBA 

https://www.esi.ac.ma    مدرسة علوم املعلوماتESI 

http://isic.ac.ma/   املعهد العايل لإلعالم واالتصال ISIC 

http://www.iav.ac.ma/   معهد احلسن الثاين للزراعة والبيطرة IAV 

https://www.groupeiscae.ma/   املعهد العايل للتجارة وإدارة املقاوالت ISCAE 

http://www.inpt.ac.ma/   املعهد الوطين للربيد واملواصالت السلكية والالسلكية INPT 

http://www.insea.ac.ma/   املعهد الوطين لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي INSEA 

http://www.isitt.ma/   املعهد العايل الدويل للسياحة ISIT 

http://isem.ac.ma/   املعهد العايل للدراسات البحرية ISEM 

http://www.ispm.ac.ma/   املعهد العايل للصيد البحري ISPM 

http://www.minculture.gov.ma   املعهد الوطين للفنون اجلميلة INBA 

http://www.minculture.gov.ma   املعهد العايل للفن املسرحي والتنشي  الثقايفISADAC 

www.social.gov.ma/ar/   املعهد الوطين للعمل االجتماعيINAS 

http://www.irfc.ma/   املعهد امللكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة IRFCJS 

http://www.minculture.gov.ma  وم اآلثار والتراثاملعهد الوطين لعل INSAP 

  املعهد امللكي للشرطة IRP 

http://ispits.sante.gov.ma/   املعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة ISPITS 

www.inau.ac.ma/    املعهد الوطين للتهيئة والتعمريINAU 
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 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 http://www.enssup.gov.maالمصدر: 

NB : Il est à noter que les demandes de certains établissements nécessitent la satisfaction de conditions. 

D’autres demandes sont en cours d’évaluation. Aussi cette liste sera-t-elle mise à jour régulièrement(sur le 

site : http://www.enssup.gov.ma) au fur et à mesure de la reconnaissance d’autres établissements. 
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  199 .............................................................مؤسسات التكوين التلين الفالحية 
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 قطاع السياحة والفندقة
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 قطاع الصيد البحري
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يعتمد نظام التكوين، الذي يستمر سنت  ، على تلل  مواد علمية ومعارف تطبيلية. ويسهر على 

( وقطاعات وزارية OFPPTالتكوين جمموعة من الفاعل  كمكتب التكوين املهين وإنعاش الشلل )

 كالفالحة والسياحة والصيد البحري والطاقة واملعادن وكلها.

 قديمت

 

  (T) مستوى التقين
 

 مستوى السنة الثانية من سلك البكالوريا على األقل؛ 

  سنة على األكثر عند تاريخ املباراة. 30السن 

 

 شروط الترشيح

مؤسسات التكوين ال  خيتيارون التبياري فيهيا، ويتكيون     يلوم املرتشحون بتلديم ملفاتهم مباشرة إىل 

 مل  الرتشيا على اخلصوص من الوثاني  التالية:

 ( بطاقة التسجيل اللبليFICHE DE PRE-INSCRIPTION   يتم احلصو  عليهيا :)

 ( ؛www.inscription-ofppt.maبعد التسجيل اللبلي عرب املوقع اإللكرتوني )

    شييارة املرتشييح  يف املؤسسييات التكوينييية ( معبييأ ميين طييرف      مليي  التوجيييه ) املوضييوع رهيين إ

 املرتشا؛

 شهادة مدرسية؛ 

 نسخة طب  األصل لبطاقة التعري  الوطنية؛ 

 نسخة من علد االزدياد؛ 

 ( فوتوكرافيتان.2صورتان ) 
 

 .مكونات مل  الرتشيا قد ختتل  من مؤسسة ألخرى حسب اللطاع املكونملحوظة: 

 ملف الترشيح
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 مؤسسة التكوين ختصصات مستوى التلين

- Agent Socio-éducatif 
- Technicien Comptable d'Entreprises 
- Technicien en Maintenance et Support Informatique 

et Réseaux 
- Technicien en Secrétariat et Bureautique 

ISTA 
– Hay Riad – Av. Allal El Fassi BP 

6332– Rabat Instituts 

 الرباط

- Agent Techniques de Vente 
- Technicien Comptable d'Entreprises 
- Technicien en Maintenance et Support Informatique 

et Réseaux 
- Technicien en Secrétariat et Bureautique 

ITAG : Complexe de Formation 
– YM, Av Al majd,BP4553  

Rabat 

- Technicien Comptable d'Entreprises 
- Technicien Dessinateur de Bâtiment 
- Technicien en Electricité de Maintenance Industrielle 
- Technicien en Froid Commercial et Climatisation 
- Technicien en Réparation des Engins à Moteur 

(Automobile) 

ISTA – Hay Nahda Route warfal, 
BP5673- Rabat 

- Technicien en Modélisme Industriel 
- Techniques Habillement Production 

ISTA – Confection – Hay Nahda 
Route warfal, BP5673 - Rabat 

- Technicien en Secrétariat et Bureautique 
Centre Social Mixte- Route 

warfal, Nahda BP5673 - Rabat 

- Technicien en Electricité de Maintenance Industrielle 
- Technicien en Fabrication Mécanique 
- Technicien en Froid Commercial et Climatisation 
- Technicien en Réparation des Engins à Moteur 

(Automobile) 
- Technicien Peintre Décorateur en Bâtiment 

Complexe de Formation – YM 
Rabat : ITA  El Mansour 
BP :4553 10050 Rabat 

- Chef de chantier TP 
- Enseignement d’Equitation 

INC Prince Héritier my el 
Hassan Dar Essalam 

- Cuisine 
CQP HR YM Av Al majd B.P4553 

–Rabat 10050 

- Technicien Peintre Décorateur en Bâtiment 
CFIJ YM Av Al majd B.P4553 –

Rabat 10050 

 

  

 القنيطرةجبهة الرباط سال ( Tختصصات مستوى التقين )
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 مؤسسة التكوين ختصصات مستوى التلين

- Agent Socio-éducatif 
- Agent Techniques de Vente 
- Cuisine 
- Maintenance Hôtelière 
- Réception d’hôtel  
- Service de restauration   
- Technicien Comptable d'Entreprises 
- Technicien en Electricité de Maintenance Industrielle 
- Technicien en Fabrication Mécanique 
- Technicien en Froid Commercial et Climatisation 
- Technicien en Secrétariat et Bureautique 

ISTA –Hay Essalam – 
Route de Meknès- Salé 

 الـس

- Technicien Dessinateur de Bâtiment 
- Chef de Chantiers Travaux Publics 

ISTA –Lamkinsa - Salé 

- Technicien en contrôle qualité en automobile 
- Technicien en peinture automobile 
- Technicien en transformation de tôle et de soudage 

ISTA. Chmaou - Salé 

- Technicien en Logistique 
- Horticulture 
- Technicien en Electricité de Maintenance Industrielle 
- Technicien en Froid Commercial et Climatisation 

Complexe de formation 
aux Techniques 

Agricoles (CFTA) Route 
Kenitra, Km 12, 
Bouknadel, Salé 

- Technicien Comptable d'Entreprises 
- Technicien en Electricité de Maintenance Industrielle 
- Technicien en Modélisme Industriel 
- Technicien en Réparation des Engins à Moteur (Automobile) 
- Technicien en Secrétariat et Bureautique 

ISTAI Chmaou, route 
bouchouk,11000 Salé 

- Agent Techniques de Vente 
- Technicien Comptable d'Entreprises 
- Technicien en Construction Métallique 
- Technicien en Electricité de Maintenance Industrielle 
- Technicien en Maintenance et Support Informatique et 

Réseaux 
- Technicien en Réparation des Engins à Moteur (Automobile) 
- Technicien en Secrétariat et Bureautique 
- Techniques Habillement Production 

ISTA .Zone F – Bd 
Hassan II B.P : 5293, 

Sala Al Jadida 

- Technicien Peintre Décorateur en Bâtiment CFIJ  BOUKNADEL 

- Technicien Comptable d'Entreprises 
- Technicien en Secrétariat et Bureautique 

CFIJ BETTANA SALE 

- Technicien en Cuisine 
- Technicien en Secrétariat et Bureautique 

CENTRE  SAID HAJJI 
SALE 

- Technicien Comptable d'Entreprises 
- Technicien Peintre Décorateur en Bâtiment 

CENTRE  HAY ERRAHMA 
SALE 

- Technicien en Fabrication Mécanique 
ITA Sebou, avenue 

M.Diouri 14000  Kénitra 

 Chef de chantier TP - القنيطرة
- Technicien Dessinateur de Bâtiment 
- Technicien Peintre Décorateur en Bâtiment 

ISTA BTP,routeainsbaa 
Souk Tnin 14000  

Kénitra 
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 التكوين مؤسسة التلين مستوى ختصصات

- Cuisine 
- Technicien en Electricité de Maintenance Industrielle 

CQP Saknia, Hay nour (pam 
02) Kénitra 

 القنيطرة

- Technicien Comptable d'Entreprises 
- Technicien logistique 

CFPJ ouled oujih kénitra 

- Technicien en construction métallique 
- Technicien en contrôle qualité en automobile 

IFMA Quartier bir ram 
Kénitra 

- Agent Techniques de Vente 
- Technicien Comptable d'Entreprises 
- Technicien en construction métallique 
- Technicien en Electricité de Maintenance Industrielle 
- Technicien en Froid Commercial et Climatisation 
- Technicien en Maintenance et Support Informatique 

et Réseaux 
- Technicien en Réparation des Engins à Moteur 

(Automobile) 
- Technicien en Secrétariat et Bureautique 

ISTA Maamoura nouvelle 

médina BP580 – BP573 -

14000  Kénitra 

- Technicien en Maintenance et Support Informatique 
et Réseaux 

- Technicien en Secrétariat et Bureautique 

CFIJ saknia Kénitra 

- Enseignement d’Equitation 
Centre femme  
saknia Kénitra 

- Technicien Comptable d’Entreprise 
- Technicien Dessinateur de Bâtiment 
- Technicien en Froid Commercial et Climatisation 
- Technicien en Modélisme Industriel 
- Technicien en Secrétariat et Bureautique 
- Technicien Peintre Décorateur en Bâtiment 
- Chef de chantier TP 

ISTA – Temara AV. MLy 
Idriss 1er – B.P :4715 

El Massira 

 

 الصخريات

 متارة -

- Boulangerie Pâtisserie 
- Cuisine 
- Réception d’Hôtel 
- Service de Restauration 

CFMHT Ghich 
LoudayaTemara 

- Boulangerie Pâtisserie 
- Cuisine 
- Technicien Comptable d’Entreprise  

ISTA. Centre Social 
Ain Atiq 

- Technicien Comptable d'Entreprises 
- Technicien en Electricité de Maintenance Industrielle 
- Technicien en Réparation des Engins à Moteur 

(Automobile) 
- Technicien en Secrétariat et Bureautique 

ISTA. 
Ain Aouda 

- Chef de chantier TP 
- Technicien dessinateur de bâtiment 
- Technicien peinture décorateur en bâtiment 

ISTA Tamesna 

Hay najah secteur 02 

- Technicien en Secrétariat et Bureautique CFJ SKHIRAT 

- Technicien en Maintenance et Support Informatique 
et Réseaux 

CDCJ ALMASSIRA TEMARA 
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 مؤسسة التكوين ختصصات مستوى التلين

- Technicien Dessinateur de Bâtiment 
- Technicien en Réparation des Engins à Moteur (Automobile) 

ITA. Rte de Rabat Km 
1,5 B.P : 638 , 

Khémisset 

 اخلميسات

- Technicien en Maintenance et Support Informatique et 
Réseaux 

- Agent Techniques de Vente 
- Cuisine 
- Technicien Comptable d'Entreprises 
- Technicien en Electricité de Maintenance Industrielle 

ISTA Rte de Rabat Km 
1,5 B.P : 638 , 

Khémisset 

- Technicien Comptable d'Entreprises 
- Technicien en Maintenance et Support Informatique et 

Réseaux 
- Techniques Habillement Production 

CSM – rue ibn sina 
tassamim 

B.P : 50 Tiflet 

- Technicien Comptable d'Entreprises 
- Technicien en Maintenance et Support Informatique et 

Réseaux 
- Technicien en Réparation des Engins à Moteur (Automobile) 

ITA avenue idriss I 
MechraaBelksiri 

 مشرع
 بلقصريي

- Agent Techniques de Vente 
- Technicien Comptable d'Entreprises 
- Technicien dessinateur de bâtiment 
- Technicien en Electricité de Maintenance Industrielle 
- Technicien en Froid Commercial et Climatisation 
- Technicien en Réparation des Engins à Moteur (Automobile) 
- Technicien en Secrétariat et Bureautique 

ISTA sidikasem, hay 
charaf route Kénitra 

BP 146 SidiKasem 

 سيدي
 قاسم

- Agent Techniques de Vente 
- Technicien Comptable d'Entreprises 
- Technicien en Maintenance et Support Informatique et 

Réseaux 
- Technicien en Réparation des Engins à Moteur (Automobile) 
- Technicien en Secrétariat et Bureautique 

ISTA sidi slimane 
avenue la résidence 
14200 Sidi Slimane 

 سيدي
 سليمان
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 شروط الترشيح
 احلصو  على شهادة البكالوريا على األقل؛ 

  :سنة على األكثر عند تاريخ املباراة. 30السن 

 ملف الترشيح

يلوم املرتشحون بتلديم ملفاتهم مباشرة إىل مؤسسات التكوين ال  خيتارون التباري فيها، ويتكون 

 مل  الرتشيا على اخلصوص من الوثاني  التالية:

    ( بطاقية التسيجيل اللبلييFICHE DE PRE-INSCRIPTION     ييتم احلصيو :)

 عليها بعد التسجيل اللبلي عرب املوقع اإللكرتوني

 (www.inscription-ofppt.ma ) 

            مل  التوجييه ) املوضيوع رهين إشيارة املرتشيح  يف املؤسسيات التكوينيية ( معبيأ مين طيرف

 املرتشا؛

 نسخة طب  األصل لشهادة البكالوريا؛ 

  مسلمة من طرف األكادميية؛نسخة طب  األصل من بيان نل  سلك البكالوريا 

 نسخة طب  األصل لبطاقة التعري  الوطنية؛ 

 نسخة من علد االزدياد؛ 

 ( فوتوكرافيتان.2صورتان ) 

 

 
 

 
 

 القنيطرة سال الرباط جبهة( TS) املتخصص التقين مستوى ختصصات
 املدينة التكوين مؤسسة املتخص  التلين ختصصات

- Prothésiste dentaire 
- TS. en commerce 
- Technique de secrétariat de direction 
- Assistante dentaire 
- TS. En gestion des entreprises 
- Techniques de développement informatique 
- Techniques des réseaux informatiques 
- Educateur spécialisé en petite enfance 

ISTA – Hay Riad – Av. Allal El Fassi – 
Rabat Instituts 

 طاالرب

- TS. En commerce 
- Electromécanique des systèmes automatisés 
- Techniques de secrétariat de direction 
- Techniques des réseaux informatiques 
- TS. En génie climatique 
- TS. En diagnostic et électronique embarquée 
- Educateur spécialisé en petite enfance 

ISTA – Hay Nahda - Rabat 

- Techniques de développement informatique 
- Techniques des réseaux informatiques 
- TS. En commerce 
- TS. En gestion des entreprises 
- Techniques de secrétariat de direction 
- Techniques de développement multimédia 
- Infographie 
- Educateur spécialisé en petite enfance 
- Technicien Spécialisé en Finance et Comptabilité 

Complexe de Formation – YM 
Rabat : ISTAG 

- Techniques habillement industrialisation ITA – Confection – Hay Nahda - Rabat 

- Techniques de développement informatique 
- TS. En gestion des entreprises 
- Infographie 
- Technicien Spécialisé en Finance et Comptabilité 

Centre Social Mixte- Route warfal - 
Rabat 

 
  

 (TS) املتخصص مستوى التقين

 التخصصات حسب مؤسسات التكوين
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 املدينة التكوين مؤسسة املتخص  التلين ختصصات

- Techniques de développement informatique 
- Techniques des réseaux informatiques 
- Techniques de développement multimédia 
- TS. En télécoms 
- Infographie 
- TS. En gestion des entreprises 
- Educateur spécialisé en petite enfance 
- Technicien Spécialisé en Finance et Comptabilité 

ISTA NTIC – Hay Riad  
Rabat Instituts 

 طاالرب

- Gestion d’entreprise équine 

Institut national du 
cheval Prince Héritier 

Moulay El hassan – Dar 
Essalam -  

- Infographie 
- TS. En méthodes en fabrication mécanique 
- TS. En gestion des entreprises 
- Techniques de secrétariat de direction 
- Electromécanique des systèmes automatisés 
- TS. En commerce 
- Techniques de développement informatique 
- Techniques des réseaux informatiques 
- Gestion hôtelière  
- TS. En production graphique 
- TS. En génie Climatique 
- TS. En hébergement et réception 
- Technicien Spécialisé en Finance et Comptabilité 

ISTA –Hay Essalam – 
Route de Meknès- Salé 

 سـال

- Technicien Spécialisé Conducteur de Travaux : Travaux Publics 
- Technicien Spécialisé en Génie Civil   
- Technicien Spécialisé Gros Œuvres 
- Technicien Spécialisé Géomètre Topographe 

ISTA –Lamkinsa - Salé 

- TS. En gestion des entreprises 
- Techniques de développement informatique 
- TS. en secrétariat de direction 
- Technicien spécialisé en Diagnostic et Electronique Embarquée 
- Technicien Spécialisé en Finance et Comptabilité 

ISTA. Chmaou - Salé 

- Mécatronique 
- TS. Bureau d’études option :Automobile 
- Matériaux composite en Aéronautique 
- Usinage sur Machines-Outils à commande Numérique 
- TS. En méthodes ,Production et Qualité Option : Automobile 

ISTA. Industiel ,Chmaou 
- Salé 

- Responsable d’exploitation logistique 
- TS. En commerce 
- TS. En gestion des entreprises 
- TS. En emballage et conditionnement 

Complexe des 
formations Aux 

Technique Agricoles 
Bouknadel 

- Techniques des réseaux informatiques 
- TS. En commerce 
- TS. En gestion des entreprises 
- Techniques de secrétariat de direction 
- Techniques de développement informatique 
- Techniques habillement industrialisation 
- TS. Bureau d’étude en construction métallique  
- Educateur spécialisé en petite enfance 
- Technicien Spécialisé en Finance et Comptabilité 

ISTA .Zone F – Sala Al 
Jadida 

- TS. En Infographie 
- Technicien Spécialisé en Gestion des Entreprises 

CSE Dc  HAY ERRAHMA 
SALE 

- Techniques de Secrétariat de Direction 
- Technicien Spécialisé en Gestion des Entreprises CF  SAID HAJJI SALE 

- TS. En Infographie 
- Techniques de développement informatique 
- Educateur spécialisé en petite enfance 

CFIJ Alkaria 

- Technicien Spécialisé en Gestion des Entreprises CFIJ Bettana 
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 املدينة التكوين مؤسسة املتخص  التلين مستوى ختصصات

- TS. En gestion des entreprises 
- Techniques des réseaux informatiques 
- TS. En commerce 
- Techniques de développement informatique 
- Techniques de Secrétariat de Direction 
- Electromécanique des Systèmes Automatisés 
- Diagnostic et Electronique Embarquée 
- Educateur spécialisé en petite enfance 
- Technicien Spécialisé en Finance et Comptabilité 

ISTA Khémisset-  Rte de Rabat 
Km 1.5 -  اخلميسات 

- TS. Gros Œuvres ITA Khémisset - Rte de Rabat 
Km 1.5 - Khémisset 

- TS. En commerce 
- TS. En gestion des entreprises 
- Techniques des réseaux informatiques 
- Technicien Spécialisé en Finance et Comptabilité 

CSM Tifelt تيفلت 

- Techniques de Secrétariat de Direction 
- Technicien Spécialisé en Finance et Comptabilité 
- TS. Géomètre topographe 
- TS. Gestion des Entreprises 
- Techniques de développement Informatiques 
- Techniques des réseaux Informatiques 
- TS. Gros Œuvres 

ISTA – Temara AV. MLy Idriss 
1er - Massira 

 الصخريات
 متارة

- TS. En hébergement et réception 
- Gestion Hôtelière CFMHT GhichLoudayaTemara 

- TS. En gestion des entreprises 
- Techniques de développement informatique 
- Gestion Hôtelière 
- Technicien Spécialisé en Finance et Comptabilité 

ISTA. Ain Atiq 

- TS. En gestion des entreprises 
- TS. En commerce 
- Technicien Spécialisé en Finance et Comptabilité 
- Electromécanique des Systèmes Automatisés 

ISTA. Ain Aouda 

- TS en Diagnostique et électronique embarquée 
- Technico- Commercial en Vente de Véhicules et Pièces 

de Recharge 
CFMRA Ain Aouda 

- TS. En gestion des entreprises 
- Techniques des réseaux Informatiques CFPM Skhirat 

- TS. En commerce 
- TS en Diagnostique et électronique embarquée 
- TS. En gestion des entreprises 
- Techniques de développement informatique 
- Educateur spécialisé en petite enfance 

CFPAE Temara 

- TS. En gestion des entreprises 
- TS. Géomètre Topographe 
- TS. Gros Œuvres 
- TS. Génie civil 

ISTA . Tamesna 

- Infographie 
- TS. En commerce 
- TS. En gestion des entreprises 

CFIJ OuledOujih Kenitra 

 القنيطرة

- Chef de Chantiers Travaux Publics 
- TS.Géomètre topographe 
- TS. Gros Œuvres 
- TS. Génie civil 

ISTA BTP,routeainsbaa 
Souk Tnin 14000  Kénitra 

- Electromécanique des Systèmes Automatisés 
- Usinage sur Machines-Outils à commande Numérique 
- TS. Bureau d’études option :Automobile 
- TS en Diagnostique et électronique embarquée 
- TS. En méthodes ,Production et Qualité Option : 

Automobile 
- TS. Traitement de Surfaces 
- Maintenance des Machines et Outillage en plasturgie 

CFMA Kenitra 
Quartier Bir rami 
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 املدينة مؤسسة التكوين ختصصات مستوى التلين املتخص 

- Automatisation et instrumentation industrielle 
- Electromécanique des Systèmes Automatisés 
- TS. Bureau d’étude en construction métallique 
- TS. En méthodes en Fabrication Mécanique 
- TS. En commerce 
- TS. en Génie Climatique 
- TS. En gestion des entreprises 
- Techniques de développement informatique 
- Techniques de Secrétariat de Direction 
- Techniques des réseaux informatiques 
- Educateur spécialisé en petite enfance 
- Technicien Spécialisé en Finance et Comptabilité 

ISTA Maamoura nouvelle 

médina BP580 -14000  

Kénitra 
 القنيطرة

- TS. En commerce 
- TS. En gestion des entreprises 
- Techniques des réseaux informatiques 

ITA avenue idriss I 
MechraaBelksiri 

مشرع 
 بلقصريي

- Electromécanique des Systèmes Automatisés 
- TS. En commerce 
- TS. En génie climatique 
- TS. En gestion des entreprises 
- Techniques de développement informatique 
- Techniques de Secrétariat de Direction 
- Techniques des réseaux informatiques 

ISTA Sidi kasem, hay 
charaf route Kénitra BP 

146 Sidi Kasem 
 سيدي قاسم

- TS. En commerce 
- TS. En gestion des entreprises 
- Techniques de Secrétariat de Direction 
-  

ISTA sidi Slimane avenue 
la résidence 14200 Sidi 

Slimane 
 سيدي سليمان
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 أهداف التكوين
املتخصص  يف املياه واللابات إىل إعيداد أطير متخصصية ومؤهلية     يهدف التكوين باملعهد امللكي للتلني  

 للعمل يف قطاع املياه واللابات واجملاالت املرتبطة به.

 التكوين باملعهد داخلي ومبنحة، مع تكوين مدني وعسكري. نظام نظام التكوين

 شروط االلتحاق

 ما يلي:)ة( يف املرتشا  يشرتط

 جنسية ملربية؛ -

 ؛ سنة  عند بداية السنة الدراسية 30و 18السن يرتاوح ب   -

أن يكييون حاصييال علييى شييهادة البكالوريييا يف الشييعب العلمييية ) علييوم فيزيانيييية، علييوم احلييياة          -

أو أو بكالوريييا مهنييية فالحييية   واألرض، علييوم زراعييية، علييوم رياضييية أ ، علييوم رياضييية ب (      

 ؛ عند بداية السنة الدراسيةسنة  40وال يتعدى سنه حاصال على دبلوم تلين يف املياه واللابات 

مييع  بالنسييبة للعيي  اليييمين واليسييرى 15/20أن يكييون معييد  قيييا  بصييره أكييرب أو يسيياوي  -

 ؛شهادة طبية تثبت ذلك

 .مع شهادة طبية تثبت ذلك بنية جسمية سليمة -

 مرت للذكور. 1.65مرت ل ناث و 1.60قامة ال تلل عن  -

 ملف الترشيح

 ثاني  التالية:يتكون مل  الرتشيا من الو

طلب خطي موجه للسيد مدير املعهد، و ب أن يتضمن العنوان الكامل للمرتشا ورقم هاتفه  -

 وبريده اإللكرتوني؛

 ؛بالللت  العربية والفرنسيةمن علد االزدياد حديثة العهد نسخة  -

 نسخة من بطاقة التعري  الوطنية مصاد  عليها؛  -

 لدبلوم تلين يف املياه واللابات ؛نسخة مصاد  عليها لشهادة البكالوريا أو  -

 نسخة مصاد  عليها من بيان نل  البكالوريا؛ -

 ؛حتمالن يف اخلل  رقم بطاقة التعري  الوطنية للمرتشا صورتان حديثتان -

 حيمل العنوان الكامل للمرتشا. املتوس ظرف بريدي من احلجم  -

 كيفية القبول

 التالية: اللبو  باملعهد عن طري  مباراة تشمل املراحل يتم

 انتلاص أولي بناص على املعد  العام للبكالوريا؛ -
 : ال خيضعون لعملية االنتلاص األولي مالحظة: الفئات التالية 

  بكالوريا مهنية فالحية؛و علوم زراعية بكالوريا:  شهادةحاملي 

  يف املياه واللاباتدبلوم التلين حاملي. 

 العلوم الطبيعية؛ –الرياضيات  –اختبارات كتابية يف مواد: الللة الفرنسية  -

 ملابلة؛ -

 اختبارات يف الرتبية البدنية. -

 عنوان المؤسسة
 سال -شارع اللد ، تابريكت  184املعهد امللكي للتلني  املتخصص  يف املياه واللابات، ص.ب: 

 www.irtsef.netاملوقع اإللكرتوني للمعهد:    0537861104اهلات  والفاكس: 
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 أهداف التكوين
يهييدف التكييوين مبعهييد التلنييي  املتخصصيي  يف الفالحيية بتطييوان إىل إعييداد أطيير متخصصيية       

 ومؤهلة للعمل يف جما  األعشاب العطرية والطبية وتلنيات املخترب.
 

مدة التكوين 

 والتخصصات

املتخصيي  يف يييدوم التكييوين سيينت  وخيضييع لنظييام داخلييي، ويلييدم املعهييد تكوينييا مبسييتوى الييتلين   

 الشعب التالية:

 شعبة األعشاب العطرية والطبية 

 شعبة تلنيات املخترب 

 شروط االلتحاق

 يف املرتشا ما يلي: يشرتط

 جنسية ملربية؛ 

  سنة  على األكثر عند بداية التكوين.  30السن 

           أن يكون حاصيال عليى شيهادة البكالورييا يف الشيعب العلميية ) عليوم فيزيانييية، عليوم

بكالورييييا احليييياة واألرض، عليييوم زراعيييية، عليييوم رياضيييية أ ، عليييوم رياضيييية ب ( أو  

 . مهنية فالحية

    مين   %5أن يكون حاصال على دبلوم التلين الفالحي يف الشعبة املناسيبة )يف حيدود

 اللاعد ا ددة( باإلضافة لسنة من اخلربة .

 ملف الترشيح

 يتكون مل  الرتشيا من الوثاني  التالية:

  طلب خطي ، و ب أن يتضمن العنوان الكامل للمرتشا ورقم هاتفه وبريده اإللكرتوني

 والشعبة ال  يركب؛

 نسخة من علد االزدياد )ال يتجاوز تارخيها ثالثة أشهر(؛ 

  بطاقة التعري  الوطنية مصاد  عليها؛نسخة من 

 صورتان حديثتان؛ 

 .ظرفان بريديان حيمالن العنوان الكامل للمرتشا 

 بالنسبة للمرتشح  اجلدد: 

    شييهادة مدرسييية أصييلية بالنسييبة  نسييخة مصيياد  عليهييا ميين شييهادة البكالوريييا أو

لتالميييذ التعليييم العمييومي وشييهادة مدرسييية أصييلية ومصيياد  عليهييا ميين طييرف    

 املديرية اإلقليمية لوزارة الرتبية الوطنية بالنسبة ملرتشحي التعليم اخلصوصي؛

 )؛كش  النل  ا صل عليها )املعد  العام للبكالوريا 

 : بالنسبة للمرتشح  احلاصل  على دبلوم التلين 

        نسييخة مصيياد  عليهييا ميين دبلييوم الييتلين الفالحييي أو شييهادة النجيياح مييع كشيي

   مدة التكوينالنل  ا صل عليها خال
 

يف  إىل العنيوان امليب  أسيفله     تودع ملفات الرتشيا مباشيرة ليدى إدارة املعهيد أو ترسيل عيرب الربييد      

 .ا جا  ا ددة من طرف املؤسسة

 كيفية القبول

 يتم اللبو  باملعهد عن طري  مباراة تشمل املراحل التالية:

 انتلاص أولي بناص على املعد  العام للبكالوريا؛ 

 اختبارات كتابية؛ 

 ملابلة؛ 

 عنوان المؤسسة
 معهد التلني  املتخصص  يف الفالحة بتطوان

 تطوان 93052بن قريش  20،طري  شفشاون، ص.ب 10كلم 
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 أهداف التكوين
يهييدف التكييوين باملعهييد إىل إعييداد أطيير تلنييية وتلنييية متخصصيية يف التجهيييزات الفالحييية و الييري     

 والكهروميكانيك.

مدة التكوين 

 والتخصصات

 التلين املتخص  يف الشعب التالية: ويدوم التكوين سنت  ، ويلدم املعهد تكوينات  مبستوى التلين 

 

 مستوى التلين املتخص  مستوى التلين

  الفالحية شعبة  التجهيزات

 شعبة اهليدروليكا اللروية والري

  شعبة الكهروميكانيك

 االلتحاقشروط 

 مستوى التلين املتخص  مستوى التلين

 جنسية ملربية؛ 

  سنة على األكثر عند بداية التكوين.  30السن 

    مسييييييييتوى  البكالوريييييييييا يف الشييييييييعب العلمييييييييية

 ؛واملهنيةالتكنولوجية و

   بكالوريييييا مهنييييية مسييييالك اهلندسيييية    مسييييتوى

الكهربانيييية أو اهلندسيية امليكانيكييية أو اهلندسيية    

 املدنية

  حاصييل علييى دبلييوم التأهيييل املهييين يف امليكنيية   أو

 الفالحية.

 جنسية ملربية؛ 

  سيينة علييى األكثيير عنييد بداييية   30السيين

 التكوين. 

  أن يكون حاصال على شهادة البكالوريا يف

أو  الشيييييييعب العلميييييييية أو التكنولوجيييييييية  

 ؛مهنية
أو حاصل على دبلوم اليتلين الفالحيي يف   

 امليكنيييية الفالحييييية، البسييييتنة الزراعييييات   

 املتعددة وتربية املواشي.

 ملف الترشيح

 يتكون مل  الرتشيا من الوثاني  التالية:

    طلب خطي ، و ب أن يتضمن العنوان الكامل للمرتشا ورقم هاتفه وبرييده اإللكرتونيي

 ؛ ومستوى التكوين والشعبة

  )نسخة من علد االزدياد )ال يتجاوز تارخيها ثالثة أشهر 

  نسخة من بطاقة التعري  الوطنية مصاد  عليها؛ 

 صورتان حديثتان؛ 

  حيمالن العنوان الكامل للمرتشا. صللظرفان بريديان حجم 
 بالنسبة ملستوى التلين: 

           شييهادة مدرسييية أصييلية بالنسييبة لتالميييذ التعليييم العمييومي وشييهادة مدرسييية أصييلية

لرتبيية الوطنيية بالنسيبة ملرتشيحي     ومصاد  عليها من طرف املديريية اإلقليميية ليوزارة ا   

 التعليم اخلصوصي؛

 أو نسخة مصاد  عليها من دبلوم التخر  يف مستوى التأهيل؛ 

 .بيان النل  لدورات السنة أوىل والسنة الثانية بكالوريا 
 بالنسبة ملستوى التلين املتخص :

 نسخة مصاد  عليها من شهادة البكالوريا؛ 

 بيان النل  عام للبكالوريا؛ 

 سخة مصاد  عليها من دبلوم التخر  يف مستوى التلين؛أو ن 
ا جيا  ا يددة مين طيرف     تودع ملفات الرتشيا مباشيرة ليدى إدارة املعهيد أو ترسيل عيرب الربييد يف       

 .املؤسسة

 .يتم اللبو  باملعهد عن طري  مباراة تشمل املراحل التالية: انتلاص أولي + امتحان كتابي كيفية القبول

 المؤسسةعنوان 
 سال –بوقناد   4003ص.ب ييي ة الفالحية والتجهيز اللروي  نكنمعهد التلني  املتخصص  يف امل

 0537822282الفاكس:   0537822285اهلات :
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 يهدف التكوين باملعهد إىل إعداد أطر تلنية وتلنية متخصصة يف الصناعة اللذانيية أهداف التكوين

مدة التكوين 

 والتخصصات

يدوم التكوين سنت  ، ويلدم املعهد تكوينيات  مبسيتوى اليتلين ومسيتوى اليتلين املتخصي  يف الشيعب        

 التالية:

 

 مستوى التلين املتخص  مستوى التلين

Horticulture 

Industrie Agroalimentaire 

Techniques de laboratoire  

 شروط االلتحاق

 املتخص مستوى التلين  مستوى التلين

 جنسية ملربية؛ 

  سيينة علييى األكثيير عنييد بداييية      30السيين

 التكوين. 

    مسييتوى  البكالوريييا يف الشييعب العلمييية أو

 التكنولوجية ؛

 .أو حاصل على دبلوم التأهيل املهين 
 

 جنسية ملربية؛ 

  سيييينة علييييى األكثيييير عنييييد بداييييية      30السيييين

 التكوين. 

   أن يكييييون حاصييييال علييييى شييييهادة البكالوريييييا يف

 العلمية ؛الشعب 

 بكالوريا مهنية فالحية؛ 

     أو حاصل على دبلوم اليتلين الفالحيي البسيتنة

 الزراعات املتعددة وتربية املواشي.

 ملف الترشيح

 يتكون مل  الرتشيا من الوثاني  التالية:

    طلب خطي ، و ب أن يتضمن العنوان الكامل للمرتشا ورقم هاتفه وبرييده اإللكرتونيي

 والشعبة؛ومستوى التكوين 

        نسخة من علد االزدياد )ال يتجاوز تارخيها ثالثة أشيهر( أو نسيخة مين بطاقية التعريي

 الوطنية مصاد  عليها؛

 صورتان حديثتان؛ 

 .ظرفان بريديان من احلجم املتوس  حيمالن العنوان الكامل للمرتشا 
 بالنسبة ملستوى التلين:  

      مييومي وشييهادة مدرسييية أصييلية    شييهادة مدرسييية أصييلية بالنسييبة لتالميييذ التعليييم الع

ومصاد  عليها من طرف املديريية اإلقليميية ليوزارة الرتبيية الوطنيية بالنسيبة ملرتشيحي        

 التعليم اخلصوصي؛

 أو نسخة مصاد  عليها من دبلوم التخر  يف مستوى التأهيل؛ 

 .بيان النل  لدورات السنة أوىل والسنة الثانية بكالوريا 
  :بالنسبة ملستوى التلين املتخص

 نسخة مصاد  عليها من شهادة البكالوريا؛ 

  للبكالوريا؛ الثانيةبيان النل  للسنة 

 أو نسخة مصاد  عليها من دبلوم التخر  يف مستوى التلين؛ 
ا جييا  ا ييددة ميين طييرف   تييودع ملفييات الرتشيييا مباشييرة لييدى إدارة املعهييد أو ترسييل عييرب الربيييد يف       

 . املؤسسة

 باملعهد عن طري  مباراة تشمل املراحل التالية: انتلاص أولي + امتحان كتابييتم اللبو   كيفية القبول

 عنوان المؤسسة
طري  سيدي حييى  4.5كلم –معهد التلني  املتخصص  يف الفالحة )املدرسة الفالحية( بتمارة  

 0537741120متارة ، هات :  4118ص.ب  -زعل 
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 أهداف التكوين
يهدف التكوين مبعهيد التلنيي  املتخصصي  يف الفالحية بالسيويهلة إىل إعيداد أطير متخصصية         

 .اجملا  الفالحيومؤهلة للعمل يف 

 التخصصات

 يلدم املعهد تكوينا مبستوى التلين املتخص  يف الشعب التالية:

 تسوي  املدخالت الفالحية؛ 

 تدبل امللاوالت الفالحية؛ 

   والتسوي  البستين.تلين جتاري يف اإلنتا 

 شروط االلتحاق

 يشرتط يف املرتشا ما يلي:

  ؛بداية التكوين داألكثر عنسنة  على  30السن 

           أن يكون حاصيال عليى شيهادة البكالورييا يف الشيعب العلميية ) عليوم فيزيانييية، عليوم

بكالورييييا احليييياة واألرض، عليييوم زراعيييية، عليييوم رياضيييية أ ، عليييوم رياضيييية ب ( أو  

مهنييية، أو علييوم اقتصيياد أو علييوم التسيييل وا اسييبة بالنسييبة لتسييوي  املييدخالت         

 . وتدبل امللاوالت الفالحية الفالحية 

  أو حاصال على دبلوم تلين فالحي أو شهادة النجاح يف هذا املستوى للمرشح  عرب

 نظام املمرات.

 ملف الترشيح

 الرتشيا من الوثاني  التالية: مل  يتكون

         طلييب خطييي ، و ييب أن يتضييمن العنييوان الكامييل للمرتشييا ورقييم هاتفييه وبريييده

 اإللكرتوني والشعبة ال  يركب؛

 نسخة من علد االزدياد )ال يتجاوز تارخيها ثالثة أشهر(؛ 

 نسخة من بطاقة التعري  الوطنية مصاد  عليها؛ 

  ؛نسخة مصاد  عليها لشهادة البكالوريا 

   بكالوريا؛الدورة األخلة بيان نل 

 صورتان حديثتان؛ 

 .ظرفان بريديان حيمالن العنوان الكامل للمرتشا 

  دبلوم تلين فالحي أو شهادة النجاح يف هذا املستوى، مصاد  عليها، للمرشح  عرب

 نظام املمرات.

 كيفية القبول

 يتم اللبو  باملعهد عن طري  مباراة تشمل املراحل التالية:

 انتلاص أولي بناص على املعد  العام للبكالوريا؛ 

 اختبارات كتابية؛ 

 ملابلة؛ 

 عنوان المؤسسة
 مراكش 40000كليز  806ص.ب  –معهد التلني  املتخصص  يف الفالحة بالسويهلة 

 Itsas1952@yahoo.frيي  الربيد اإللكرتوني:   0524438869اهلات  / الفاكس: 
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 أهداف التكوين

يهدف التكوين مبعهد التلني  املتخصص  يف اهلندسة اللروية ومسا األراضي مبكنا  التابع لوزارة 

الفالحة والصيد البحري إىل تكيوين تلنيي  متخصصي  مبسيتوى عيا  يف جميا  تيدبل امليياه وجميا           

 الطوبوكرافيا.

 مدة التكوين

 والتخصصات

اليتلين املتخصي  يف أحيد     حيصل بعدها الطالب املتخير  عليى دبليوم    سنتانيدوم التكوين باملعهد 

 التخصصات التالية:

 HYDRAULIQUE RURALE ET IRRIGATION   

 TOPOGRAPHIE     

 شروط  الترشيح

 

 يشرتط لولو  املعهد ما يلي:

 جنسية ملربية؛ -

عليوم   شهادة البكالوريا ختصي : عليوم رياضييةفأف، عليوم رياضيية فبف، عليوم فيزيانييية،        -

 ؛بكالوريا مهنية فالحية  احلياة واألرض، علوم زراعية،

 سنة عند بدابة السنة الدراسية ؛ 30ال يتعدى السن  -
يفيييتا الرتشييييا أيضيييا يف وجيييه حييياملي دبليييوم اليييتلين الفالحيييي أو ميييا يعادليييه يف ختصييي  مناسيييب    

تخص  تدبل ة لبالنسبفل  )مع التوفر على سنة على األقل من اخلربةللتخص  املتوفر باملعهد 

 .املياه( 

 ملف الترشيح

 يتكون مل  الرتشيا من الوثاني  التالية:

الكاميل ،عنوانيه ،رقيم اهليات       اهيه طلب خطي للمشاركة يف املباراة ييب  فييه املرتشيا     -

 وشعبة التكوين ال  يريد متابعتها؛ ا مو  ،بريده اإللكرتوني ،

 نسخة من علد االزدياد؛ -

 التعري  الوطنية مصاد  عليها؛ من بطاقةنسخة  -

 نسخة مصاد  عليها من شهادة البكالوريا أو الدبلوم أو الشهادة ا صل عليها؛ -

 ظرفان بريديان متنربان حيمالن اسم وعنوان املرتشا؛ -

بيييان اليينل  األصييلي لسييلك البكالوريييا أو نسييخة مصيياد  عليهييا )مييع نليي  االمتحييان         -

 الوطين(.

 صورتان شخصيتان. -
 .ال تلبل الطلبات ال  ال توضا التخص  املطلوب - ملحوظة:

 

 كيفية الولوج

 يتم ولو  مستوى التلين املتخص  عن طري  مباراة تنظم كما يلي:

 املرحلة األوىل: انتلاص أولي بناص على نتانيج البكالوريا. -

 املرحلة الثانية: إجراص اختبارات كتابية . -
وبكالورييا مهنيية   ييتم قبيو  حياملي شيهادة البكالورييا ختصي  عليوم زراعيية          ملحوظة:

 مباشرة الجتياز االختبارات الكتابية دون انتلاص أولي.فالحية 

 إعالن النتانيج باملعهد وكذا على موقعه اإللكرتوني:  يتم

www.itsgrt.drafm.net ou www. drafm.net/itsgrt 

 عنوان المؤسسة

 الرتشيا مباشرة لدى إدارة املعهد أو ميكن إرساهلا عرب الربيد العادي يف ا جا  ا ددةتودع ملفات 

 التالي: على العنوان

 معهد التلني  املتخصص  يف اهلندسة اللروية ومسا األراضي،

 مكنا ،  4003ص.ب:  

 0535531616هات  وفاكس: 
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 التكوين
 بالتناوب ب  املعهد وامللاولةمبكنا   البستنةالتكوين مبعهد التلني  املتخصص  يف  يتم -

 نظام التكوين داخلي -

 

مدة التكوين 

 والتخصصات

 ىالتلين املتخص  يف أحد حيصل بعدها الطالب املتخر  على دبلوم سنتانيدوم التكوين باملعهد 

 التالية: الشعب

 Technico- commercial en production horticole   

 Commercialisation des intrants agricoles   
  

 شروط  الترشيح

 

Technico-commercial en 

production horticole 

Commercialisation des intrants 

agricoles 

 يشرتط لولو  املعهد ما يلي:

 جنسية ملربية؛ -

شييييييييهادة البكالوريييييييييا ختصيييييييي : علييييييييوم  -

فبف، عليييوم فيزيانييييية، عليييوم  أورياضييييةفأف، 

بكالورييا  أو  احلياة واألرض، عليوم زراعيية،  

 مهنية فالحية؛

سنة عنيد بدابية السينة     30ال يتعدى السن  -

 الدراسية ؛
يفتا الرتشيا أيضا يف وجيه حياملي دبليوم اليتلين     

الفالحيييييي أو ميييييا يعادليييييه يف ختصييييي  مناسيييييب     

 للتخص 

 يشرتط لولو  املعهد ما يلي:

 جنسية ملربية؛ -

شييييييييهادة البكالوريييييييييا ختصيييييييي : علييييييييوم  -

فبف، عليييوم فيزيانييييية، عليييوم  أورياضييييةفأف، 

عليييييوم  احليييييياة واألرض، عليييييوم زراعيييييية،  

أو اقتصييييادية، علييييوم التييييدبل ا اسييييباتي   

 ؛ بكالوريا مهنية فالحية

سنة عنيد بدابية السينة     30ال يتعدى السن  -

 الدراسية ؛
لرتشيا أيضا يف وجيه حياملي دبليوم اليتلين     يفتا ا

الفالحيييييي أو ميييييا يعادليييييه يف ختصييييي  مناسيييييب     

 للتخص 

 ملف الترشيح

 يتكون مل  الرتشيا من الوثاني  التالية:

الكاميل ،عنوانيه ،رقيم اهليات  ا ميو        اههطلب خطي للمشاركة يف املباراة يب  فيه املرتشا  -

 يريد متابعتها؛وشعبة التكوين ال   ،بريده اإللكرتوني ،

 نسخة من علد االزدياد؛ -

 التعري  الوطنية مصاد  عليها؛ من بطاقةنسخة  -

 نسخة مصاد  عليها من شهادة البكالوريا أو الدبلوم أو الشهادة ا صل عليها؛ -

 ظرفان بريديان متنربان حيمالن اسم وعنوان املرتشا؛ -

 )مع نل  االمتحان الوطين(.بيان النل  األصلي لسلك البكالوريا أو نسخة مصاد  عليها  -

 صورتان شخصيتان. -
 .ال تلبل الطلبات ال  ال توضا التخص  املطلوب - ملحوظة:

 

 كيفية الولوج

 يتم ولو  مستوى التلين املتخص  عن طري  مباراة تنظم كما يلي:

 املرحلة األوىل: انتلاص أولي بناص على نتانيج البكالوريا. -

 اختبارات كتابية .املرحلة الثانية: إجراص  -
 

 إعالن النتانيج باملعهد وكذا على موقعه اإللكرتوني:  يتم

www.itsh.drafm.net ou www. drafm.net/ itsh 

 عنوان المؤسسة

 تودع ملفات الرتشيا مباشرة لدى إدارة املعهد أو ميكن إرساهلا عرب الربيد العادي يف ا جا  ا ددة

 التالي: على العنوان

 ،البستنةمعهد التلني  املتخصص  يف 

 0535531273هات  وفاكس: ييي    مكنا جنان بن حليمة ،  4002ص.ب:  

E-mail : itshmeknes09@yahoo.fr 
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 التخصصات مستوى التكوين املدينة املؤسسة

 املعهد التلين امللكي لرتبية املاشية

 الفواراتص.ب.

هات :

 

 اللنيطرة

 تلين متخص  

 تلين -

، الدواجن، األكنام، األبلار، اخليو تربية  -

املراقبة الصيحية وتفتييش امليواد احليوانيية      -

وذات األصل احليواني.

 -املعهد التلين امللكي للمياه واللابات 

 ص.ب.

 اهلات :

املياه واللابات)خاص بالذكور( - تلين سال

 الفالحي بكلميماملعهد التلين 

 ص.ب 

 اهلات : 

 كلميم

 

 تلين

 
البستنة -

 املعهد التلين للفالحة بتيفلت

 ص.ب. 

 اهلات :

 تلين تيفلت

الزراعات الكربى،  -

تربية األبلار واألكنام واملاعز -

 املعهد التلين الفالحي بالشاوية

 ص.ب.

اهلات :

بن امحد 

 )سطات(

 تلين

الزراعات املتنوعة،  -

تربية املواشي -

 املعهد التلين للفالحة بالراشيدية

 ص.ب.

 اهلات : 

 تلين الراشيدية

زراعة الواحات،  -

 تربية املواشي -

 املعهد التلين الفالحي بالزرايب

 ص.ب.

 بركان

 تلين متخص  

 تلين -

تسوي  املواد الفالحية األولية  -

األشجار املثمرة،  -

 الزراعات امللطاة، البستنة -

 املعهد التلين الفالحي

 اهلات : 

لفليه بن صاحل 

 )بين مال (

 

 تلين

تربية املاشية،  -

 الزراعات املتعددة -

 املعهد التلين للبستنه

 ص.ب.

 اهلات : 

 تلين متخص  مكنا 

املثمرة،األشجار  -

 الزراعات امللطاة  -

املعهد التلين الفالحي بساحل 

 ص.ب: - بوطاهر

 اهلات : 

 تلين تاونات

الزراعات الكربى -

تربية املواشي  -

 البستنة -

 املعهد التلين الفالحي بن خليل

 ص.ب. 

اهلات : 

 تلين خنيفرة

البستنة، األشجار املثمرة ،  -

 تربية املواشي -

 الثانوية الفالحية بوادي أمليل

 اهلات : 

 تلين تازة

الزراعات الكربى،   -

 تربية املواشي -

 معهد األمل سيدي حممد

 ص.ب 

 اهلات : 

 تلين متخص  ا مدية

الفالحي والتسوي التدبل  -

املعدات الفالحية  -

النباتييات  اخلضييراص محاييية تهيييص املسيياحات   -

 تسوي  املبيدات
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مدة التكوين 

 وأهدافه

يييدوم التكييوين مبعاهييد التلنييي  املتخصصيي  يف األشييلا  العمومييية سيينت  ،ويهييدف إىل إعييداد تلنييي  متخصصيي            

(Techniciens Spécialisés      ، مؤهل  للعمل يف امللاوالت ،مكاتيب الدراسيات ،مكاتيب املهندسي  املعمياري )   مكاتيب

 الطبوكرافي  ، املختربات....

 التخصصات

 

 معهد فا  معهد أكادير وجدة معهد معهد مراكش الشعب

 شعبة تدبل اللوجيستيك والنلل 
 X   

 شعبة اهلندسة املدنية X X X X 
    

شروط 

 الترشيح

 الشروط الشعب

ردبير 

اللوجيستيك 

 والنقل

 : 1الفئة 
 بكالوريا علوم رياضية فأف أو فبف -

 أو علوم فيزيانيية أو علوم احلياة واألرض -

 علوم وتكنولوجيات كهربانيية  أو ميكانيكية أو -

 ؛أو علوم اقتصادية أو علوم التدبل ا اسباتي -

أو بكالوريييييا مهنييييية مسييييلك اللوجسييييتيك ومسييييلك  -

 ا اسبة؛

 .سنة عند تاريخ إجراص املباراة 23ال يتجاوز السن  -

 :2الفئة 
احلاصلون عليى اإلجيازة يف العليوم أو     -

 والتدبلالعلوم االقتصادية 

أو احلاصيييلون عليييى دبليييوم اليييتلين يف  -

 اللوجيستيك والنلل

سينة عنيد تياريخ     26ال يتجاوز السين   -

 إجراص املباراة

شعبة 

الهندسة 

 المدنية

 : 1الفئة 
 بكالوريا علوم رياضية فأف أو فبف -

 أو علوم فيزيانيية أو علوم احلياة واألرض -

 ؛ميكانيكيةأو علوم وتكنولوجيات كهربانيية  أو  -

 البنياص واألشيلا  العموميية    شعبةأو بكالوريا مهنية  -

 ؛مسلك أوراش البناص ومسلك رسم البناص

 سنة عند تاريخ إجراص املباراة 23ال يتجاوز السن  -

 :2الفئة 
احلاصلون على اإلجازة يف العلوم وال  -

سيييينة عنييييد تيييياريخ  26يتجيييياوز السيييين 

 إجراص املباراة

ون عليييى دبليييوم أو املوظفيييون احلاصيييل -

الييتلين األشييلا  العمومييية ومتييوفرون   

سيييييينوات ميييييين األقدمييييييية يف     4علييييييى 

 إطارهم.

    

كيفية 

 القبول

 :مباراة وتشمل ما يلي يتم اللبو  عن طري 

 ؛انتلاص أوليا 

 اختبارات كتابية: 
 )شعبة اهلندسة املدنية( الرياضيات يي الفيزياص يي الفرنسية -

 موضوع عام )شعبة تدبل اللوجيستيك والنلل( – الرياضيات ييي الفرنسية -

 .اختبارا شفويا 

  

 ملف الترشيح

 مل  الرتشيا من الوثاني  التالية: يتكون

 طلب خطي للمشاركة يف املباراة يوجه إىل مدير املعهد، حيمل رقم اهلات  والربيد اإللكرتوني للمرتشا

 نسخة طب  األصل من شهادة البكالوريا مصاد  عليها؛

 نسخة طب  األصل بيان النل   للسنة الثانية من سلك البكالوريا مسلم من األكادميية؛

 ؛صورة فوتوكرافية

 نسخة طب  األصل من بطاقة التعري  الوطنية مصاد  عليها؛

 نسخة طب  األصل من شهادة اإلجازة أو دبلوم التلين ) بالنسبة للحاصل  عليها(

 التعي  مع طلب مشفوع مبوافلة الرنييس املباشر(بالنسبة للموظف : نسخة من قرار 

يتم إعالن النتانيج )االنتلاص واالختبارات الكتابية والشفوية( على موقيع وزارة التجهييز والنليل واللوجيسيتيك      ملحوظة:

 :واملاص

  

عنوان 

 المؤسسة

 0524301753: اهلات يي  40000آسي ، الداوديات، مراكش املنارة زنلة : معهد مراكش 

 0536540013: اهلات يي  60050، سيدي حييى، وجدة طري  بوقناد : معهد وجدة 

 أكادير،حي تدارت 113بلوك : ديرامعهد أك 

  0679824676اهلات : ، فا  -حي كريم العمراني، الدكارات : معهد فا 

 

  
  

 

 

 

www.equipement.gov.ma 
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مدة التكوين 

 وأهدافه

 

سنت   ووجدة مبعهد تكوين التلني  املتخصص  يف التعمل واهلندسة املعمارية مبكنا يدوم التكوين 

( ميؤهل  للعميل يف قطياع     Techniciens Spécialisésويهدف إىل إعيداد تلنيي  متخصصي  )   

 اإلسكان والتعمل.

 

 شروط الترشيح

 

 يشرتط يف املرتشا أن يكون:

          أو شيعبة   حاصال على شيهادة البكالورييا )عليوم جتريبيية، عليوم رياضيية أو فنيون تطبيليية

 (؛البناص واألشلا  العمومية

  شييهادة الييتلين يف الشييعب التالييية: الييتعمل واهلندسيية املعمارييية، البنيياص واهلندسيية املدنييية،  أو

 (%10. )يف حدود أو شهادة تعادهلا الرسم املعماري

   ؛ من سنة الرتشيا دجنرب 31إىل كاية  سنة على األكثر 25و 17ما ب  باللا من العمر 

  12/20مبعد  عام ال يلل على حصو  املرتشا على شهادة البكالوريا. 
 

 مسطرة االنتقاء

 

 يتم اللبو  عن طري  مباراة تشمل ما يلي:

 انتلاص أوليا؛ 

 (؛ 2  مبعامل2اختبار كتابي: الرياضيات والرسم) 

 (.2  مبعامل2العربية ) الللةإىل الرتمجة ن  للتحليل و 

   مواضيع عامة وأخيرى ذات صيلة مبجياالت اهلندسية املعماريية      اختبار شفوي يتمحور حو

 .(1)معاملالتعملو
 

 الترشيح

 

يفييتا بيياب التسييجيل للمبيياراة عييرب البييوابت  اإللكرتونيييت  لييوزارة إعييداد الييرتاب الييوطين والييتعمل          

  -  www.muat.gov.ma www.mhpv.gov.maواإلسكان وسياسة املدينة: 
 وذلك خال  الفرتة ا ددة هلذه العملية .

على عرب البوابت  اإللكرتونيت   عند نهاية عملية االنتلاص األولي، يتم نشر لوانيا املرشح  امللبول 

 للوزارة.

 على املرتشح  امللبول  الجتياز املباراة حتميل وطبع االستدعاص عرب البوابت  اإللكرتونيت  للوزارة.

 

 المعاهدعنوان 

 معهد تكوين التلني  املتخصص  يف التعمل واهلندسة املعمارية.

 مكنا جنان بنحليمة، اإلهاعيلية ، 

 وجدة - معهد تكوين التلني  املتخصص  يف التعمل واهلندسة املعمارية
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مدة التكوين 

 وأهدافه

 Techniciensييييدوم التكيييوين مبعهيييد املعيييادن سييينت  ويهيييدف إىل إعيييداد تلنيييي  متخصصييي  )       

Spécialisés مؤهل  للعمل يف قطاعي الصناعة واملعادن ). 

 التخصصات

 

 

 الكهروميكانيك؛  اجليولوجية التطبيقية؛ 

 املعادن واملقالع؛   ؛الكيمياء الصناعية 
 

 شروط الترشيح

 

 :يلج سلك التلين املتخص 

           املرتشحون احلاصيلون عليى شيهادة البكالورييا : عليوم فيزيانييية، عليوم احليياة واألرض، عليوم

كهربانيييييية، علييييوم وتكنولوجيييييات   ترياضييييية فاف، علييييوم رياضييييية فبف، علييييوم وتكنولوجيييييا  

 ميكانيكية أو ما يعادهلا؛

  املهنيييية: التصييينيع امليكيييانيكي يييييي الصييييانة   املرتشيييحون احلاصيييلون عليييى شيييهادة البكالورييييا

 الصناعية؛

  املرتشيييحون احلاصيييلون عليييى دبليييوم تليييين أو ميييا يعادليييه يف إحيييدى التخصصيييات ذات الصيييلة

 من عدد امللاعد. %10بالشعب املتوفرة باملعهد، وذلك يف حدود 
، كميا يشيرتط عليى    وما فيو   يشرتط على حاملي شهادة البكالوريا يف العلوم التجريبية ميزة ال بأ  به

شيتنرب مين سينة     11سينة عنيد حيدود     30مجيع املرتشح  احلاصل  على البكالوريا أال يتجاوز عمرهم 

 الرتشيا، تاريخ بداية التكوين.

 م التلين املتخص .خيتتم هذا السلك بتسليم دبلو

 كيفية القبول

 

املعيدالت ا صيل عليهيا يف     انتلاص أولي، بناص علىيتم اللبو  بالنسبة حلاملي البكالوريا عن طري  

 ،امتحان البكالوريا

بالنسييبة للحاصييل  علييى دبلييوم تلييين، يييتم اللبييو  عيين طرييي : انتليياص + اجتييياز اختبييار كتييابي أو     

 شفوي.

 

 الترشيح إيداع

 

 يتكون مل  الرتشيا من الوثاني  التالية:

 املرتشحون احلاصلون على شهادة البكالوريا: -1

 عرب املوقع اإللكرتوني للمعهد تعبئة استمارة الرتشياwww.emm.ac.ma : ؛ 
 على املرتشا تفلد املوقع لتتبع مآ  ترشيحه

 املرتشحون احلاصلون على دبلوم التلين: -2

    سلة ذاتية للمرتشا(CV)  ؛ مع اإلشارة لرقم اهلات 

 نسخة من دبلوم التلين أو ما يعادله أو شهادة النجاح مصاد  عليها؛ 

  أو ما يعادله مصاد  عليها بيان النل  ا صل عليها يف سلك التليننسخة من. 

إىل العنيييييييييييوان اإللكرتونييييييييييييي:  (Scanné)يرسيييييييييييل امللييييييييييي  بعيييييييييييد املسيييييييييييا الضيييييييييييونيي      

concours.passerelle@emm.ac.ma    

يرسيييل عييييرب الربييييد إىل العنييييوان املييييب  أسيييفله مييييع اإلشييييارة وجوبيييا لعبييييارة فممييييراتف أو ف      أو

passerelle ف 

عنوان 

 المؤسسة

 .40000(، مراكش املنارة  2402زنلة املشعر احلرام، إسيل، كليز،)ص.ب:

 0524313365: الفاكســ    0524309779: الهاتف

 ecole@iam.net.ma: البريد اإللكترونيــ    www.imm.ac.ma:  الموقع اإللكتروني
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مدة التكوين 

 وأهدافه

 Techniciensملعيادن بتويسييت سينت  ويهيدف إىل إعيداد تلنيي  متخصصي  )       مبعهد ايدوم التكوين 

Spécialisés .مؤهل  للعمل يف قطاعي الصناعة والطوبوكرافيا) 

 التخصصات

 

 

 التخصصات التالية:ينظم التكوين يف املعهد يف 

 

 اهلندسة الطبوكرافية؛ 

 الكهروميكانيك واألنظمة الذاتية. 

 شروط الترشيح

 :التلني  املتخصص ييي 

  املرتشحون احلاصلون على شهادة البكالوريا : علوم فيزيانيية، علوم احلياة واألرض، علوم

كهربانيية، علوم وتكنولوجيات  ترياضية فاف، علوم رياضية فبف، علوم وتكنولوجيا

 ميكانيكية أو ما يعادهلا؛

 املهنية: التصنيع امليكانيكي ييي الصيانة  املرتشحون احلاصلون على شهادة البكالوريا

 الصناعية؛

 سنة على األكثر عند حدود تاريخ بداية التكوين ؛30باللا من العمر 

 ذات الصلة بالشعب املتوفرة  أو حاصال على دبلوم تلين أو شهادة معادلة يف التخصصات

 .باملعهد

 .يتم اللبو  عن طري  مباراة كيفية القبول

  ملف الترشيح

 

 يتكون مل  الرتشيا من الوثاني  التالية:

   والربييييد  ورقيييم اهليييات  طليييب خطيييي للمشييياركة يف املبييياراة ميييع حتدييييد الشيييعبة املطلوبييية

 ؛ال لكرتوني
  نسخة أصلية وحديثة من علد االزدياد؛ 
  نسخة طب  األصل من بطاقة التعري  الوطنية؛ 
  طابعا بريديا واسم وعنوان املرتشا؛ ظرفان بريديان حيمالن 
 .صورتان مشسيتان حديثتان 
        نسخة من شهادة البكالوريا مصاد  عليها، أو نسخة من دبليوم اليتلين أو ميا يعادليه مصياد

 ؛عليه
   مصيياد   التكييوين بالنسييبة للييتلين ، أوبكالوريييا النل  ا صييل عليهييا يف الييبيييان نسييخة ميين

 . عليه
 . ترسل ملفات الرتشيا إىل السيد مدير معهد املعادن بتويسيت بعد فتا باب الرتشيا، 

عنوان 

 المؤسسة

 64850ملعادن بتويسيت / عرب وجدة، الرمز الربيدي ا معهدالعنوان: 

 0536654096الفاكس   0536654003اهلات  
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 التكوين أهداف
يهدف التكوين بهذه املعاهد إىل إعداد تلني  متخصص  يف نلل البضانيع واألشخاص وفح  وإصالح 

 السيارات.

مدة التكوين 

 والتخصصات

 

يدوم التكوين سنت  حيصل بعدها الطالب املتخر  على دبلوم تلين أو تليين متخصي  يف التخصصيات    

 التالية:

 واللوجستيكل تلين متخص  يف استلال  النل 

 تلين يف إصالح عربات الوزن الثليل 

 تلين ساني  نلل البضانيع 

 تلين ساني  نلل األشخاص 

 تلين يف الفح  التلين للسيارات 

 تلين يف تعليم السياقة 

 ... 

 شروط الترشيح

 يشرتط يف املرتشا ما يلي:

 مستوى البكالوريا بالنسبة ملستوى التلين؛ 

  ملستوى التلين املتخص .احلصو  على البكالوريا بالنسبة 

 كيفية القبول

 

 يتم اللبو  عن طري :

 انتلاص + مباراة بالنسبة ملستوى التلين؛ 

 . انتلاص على أسا  معد  البكالوريا بالنسبة ملستوى التلين املتخص 

 عناوين المراكز

 معهد أكادير:

 .  طري  تزنيت، احلي الصناعي ، أيت ملو   23كلم 

  05528246323/ فاكس:   0528246301هات :  

E-mail : ista_transport@menara.ma 
 معهد الدار البيضاص:

 سيدي معروف، وراص مجاعة ع  الش  بالدار البيضاص

 0522581349فاكس.   -  0522581346/0522581347هات : 

 معهد طنجة:

  90000الطري  اللدمية للمطار   5,5كلم  

 0539312156هات : 

 معهد تاوريرت:

 تاوريرت - 60800شارع موالي عبد اهلل طري  دبدو 
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 يهدف املعهد إىل تكوين أطر متخصصة يف جما  الطلان ولوجستيك املطارات. أهداف التكوين

التكوين 

 والتخصصات

 التخصصات التالية:يلدم املعهد تكوينا مبستوى التلين والتلين املتخص  يف 

 Chaudronnerie Aéronautique (T) 

 Matériaux Composites en Aéronautique (T) 

 Ajustage montage de cellules Aéronefs (TS) 

 Logistique Aéroportuaire et Gestion de Fret (TS) 

 Maintenance Aéronautique (T) 

 Mécatronique (TS) 

 Usinage sur Machines-Outils à  Commande Numérique (TS) 

 شروط الترشيح
 مستوى البكالوريا ) علمية أو تلنية ( بالنسبة ملستوى التلين؛ 

 . احلصو  على البكالوريا )علمية أو تلنية ( بالنسبة ملستوى التلين املتخص 

 كيفية الولوج

 يتم ولو  مستوى التلين املتخص  عن طري  مباراة تنظم كما يلي:

  األوىل: انتلاص أولي بناص على نتانيج البكالوريا.املرحلة 

 املرحلة الثانية: إجراص اختبارات كتابية 

 .املرحلة الثالثة: ملابلة  مع جلنة االنتلاص النهانيي 

 ملف الترشيح

 مل  الرتشيا من الوثاني  التالية: يتكون

   :درهما (؛ 50مل  الرتشيا  ) الذي يتم شرامه مبركز التكوين املهين 

 صورتان مشسيتان؛ 

  شهادة مدرسية بالنسبة ملستوى التلين/  نسخة من البكالوريا مصاد  عليها بالنسبة ملستوى

 تلين متخص .

 .علد ازدياد بالنسبة للذين ال يتوفرون على بطاقة التعري  االلكرتونية 

 .نسخة من بطاقة التعري  مصاد  عليها 

 األنرتنيت. مطبوع التسجيل الذي يتم طبعه بعد التسجيل على 

 .) بيان النل  النهانيي مسلم من األكادميية مصاد  عليه )بالنسبة للتلين املتخص 

للمزيد من 

 المعلومات
 www.ofppt.ma زيارة املوقع اإللكرتوني: أو   0522539041االتصا  على الرقم: 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 207صفحة 
CROSP – 2019/2020 

باط ـ سلا ـ القنيطرة بية والتكوين لجهة الر ية للتر  الأكاديمية الجهو
  المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني

 

 

 
 

 

 

أهداف 

 التكوين

 ومدته

واللنيطييرة( إىل تليديم تكييوين أسيا  وتكييوين مؤهيل للعمييل يف قطيياع    طنجية    ،باليدار البيضيياص يهيدف املعهييد )  

صناعة السيارات، باإلضافة إىل إجراص حبوث وجتارب خمربية مبختيربات املعهيد، كميا يليدم املعهيد تكوينيات       

ة صيناعة السييارات   مستمرة بالنسبة للعامل  يف املؤسسات ذات الصلة باللطاع، وبذلك يساهم املعهيد يف تنميي  

 مدة التكوين سنت . واإلشعاع الدولي للملرب يف هذا اللطاع.

التكوين 

 والتخصصات

مستوى تقني 

 متخصص

 

IFMIA Tanger (TFZ) IFMIA Kenitra IFMIA Casablanca 

 Génie Mécanique  Génie Mécanique  Génie Mécanique 

 Systèmes Automatisés 
 Systèmes industriels 

Automatisés 
 Systèmes Automatisés 

   Maintenance Automobile 

  
 Electromécanique des 

systèmes industriels 

شروط  

 الترشيح

 يشرتط يف املرتشا ما يلي:

  أو مهنية، أو حاصال على دبلوم تلين أن يكون حاصال على شهادة البكالوريا علمية أو تكنولوجية

 ) بالنسبة للتلين املتخص (؛يف ختص  مناسب للشعبة املختارة 

  الدراسية.السنة سنة عند بداية  30أال يتجاوز عمره 

كيفية 

 الولوج

 يتم الولو  عن طري  مباراة تنظم كما يلي:

 .املرحلة األوىل: انتلاص أولي 

  الللة الفرنسية. –الفيزياص  –التالية: الرياضيات املواد املرحلة الثانية: إجراص اختبارات كتابية يف 

ملف 

 الترشيح

  مطبوع  ب ملؤه وحتميله على املوقع اإللكرتوني للمعهدwww.ifmia-sa.ma :؛ 

          نسييخة مصيياد  عليهييا ميين شييهادة البكالوريييا )بالنسييبة للمرتشييح  الييذين   حيصييلوا بعييد علييى شييهادة

 يوليوز كآخر أجل لوضع نسخة من هذه الشهادة بعد احلصو  عليها(؛ 17البكالوريا، حتدد إدارة املعهد 

  دبلوم التلين؛ مصاد  عليها منأو نسخة 

 ة؛نسخة مصاد  عليها من بطاقة التعري  الوطني 

   نسخة مصاد  عليها من بيان نل ( االمتحان املوحد الوطينpour les bacheliers)؛ 

   نسخة مصاد  عليها من بيان نل (االمتحان املوحد اجلهويpour les bacheliers)؛ 
 

عناوين 

 المراسلة

إىل  الربيد العاديتودع ملفات الرتشيا مباشرة لدى إدارة املعهد أو ميكن إرساهلا عرب عند فتا باب الرتشيا، 

 العنوان:

IFMIA Kenitra IFMIA Tanger IFMIA Casablanca 

Atlantique Free Zone – RN4 

Commune Amer Saflia 

BP :  374 Sidi Yahya du 

Gharb 

Tel : 0530109020/21/25 

 (TFZ) 

1,rue TFZ LOT 

107 TANGER 

Tel : 0539401662 

0539392721 

Voie EC 03 Nouvelle Zone 

Industrielle Ahl Loughlam Sidi 

Bernoussi 

BP :  1152 Casablanca  

Tel : 0529028864/65/66 

Fax : 0522766202 

Site web : www.ifmia-sa.ma 

E-mail : inscription@ifmia-sa.ma 

 

  

 

 
 

http://www.ifmiac.ma/
http://www.ifmiac.ma/
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 أهداف التكوين
وأطر يف املهن ذات الصلة بالطاقات متخصص  يهدف التكوين بهذا املعهد إىل إعداد عامل  وتلني  

 املتجددة والنجاعة الطاقية ، مواكبة لالسرتاتيجية الطاقية الوطنية.

مدة التكوين 

 والتخصصات

أحد  يدوم التكوين باملعهد سنت  حيصل بعدها الطالب املتخر  على دبلوم  تلين متخص  يف

 التخصصات التالية:

 

 

 التخصصات املعهد

 

 Efficacité Energétique (EE) ـ معهد وجدة

 Systèmes Energie Solaire (SES) ـ

 معهد طنجة
 Efficacité Energétique (EE) ـ

 Systèmes Energie Solaire (SES) ـ

 Systèmes Eoliens (SEO) ـ
 

 شروط  الترشيح

 املرتشا ما يلي:يشرتط يف 

  سنة  ؛ 30السن: أال يتعدى 

  يف إحدى الشعب أو املسالك التالية بكالورياشهادة الأن يكون حاصال على: 
ييي شعبة العلوم التجريبية )مسلك العلوم الفيزيانيية أو مسلك علوم احلياة واألرض أو 

 مسلك العلوم الزراعية(؛
 ييي شعبة العلوم الرياضية )أ( أو )ب(؛

 شعبة العلوم والتكنولوجيات الكهربانيية أو امليكانيكية.ييي 
 بكالوريا مهنية صناعيةييي 

 .أو حاصال على دبلوم تلين يف التخصصات ال  هلا عالقة مبجا  التكوين 

 كيفية الولوج

 يتم اللبو  عن طري :

 ؛أولي ي  انتلاص 1

 .مع جلنة، بالنسبة للملبول  يف االنتلاص األولي ي   ملابلة شفوية 2

 نلطة امللابلة الشفوية( )معد  االمتحان الوطين للبكالوريا +/ 2معد  اللبو : 

 كيفية الترشيح

 ( التسجيل اللبلي عرب األنرتنيت على الراب  التالي:1

http://inscription.ifmeree.ma/ 

 : )بالنسبة للمعهدين( إىل العنوان التالي« أمانة » ( إرسا  مل  الرتشيا عن طري  بريد 2

IFMEREE Centre de messagerie AMANA - Oujda 
 ويتضمن مل  الرتشيا:

 وصل تأكيد التسجيل اللبلي عرب األنرتنيت؛ 

 :بالنسبة للتالميذ املسجل  حاليا بالسنة الثانية بكالوريا، على أن يتم يف  شهادة مدرسية

الوثاني  ) نسخة مين شيهادة البكالورييا و بييان نلي  السينة الثانيية         وقت الح   إيداع باقي

 من سلك البكالوريا (.

  صيل  عليهيا( + بييان نلي  السينة      انسخة مصاد  عليها ليشهادة البكالوريا ) بالنسيبة للح

 الثانية من سلك البكالوريا؛

 أو نسخة مصاد  عليها من دبلوم التلين؛ 

 ي  الوطنيةنسخة مصاد  عليها من بطاقة التعر 

 عنوان إرسال

 ملف الترشيح

IFMEREE 

Centre de messagerie 

AMANA - Oujda 

عنوان إيداع  

 ملف الترشيح

Technopôle Med Est، 

Commune Ahl Angad 

Province d’Oujda 
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أهداف 

 التكوين

 اللطاع يف للعمل مؤهل  ،(Techniciens Spécialisés)   متخصص  تلني  إعداد إىل التكوين يهدف

 .والفندقي السياحي

مدة 

التكوين 

 والدبلوم

 الفندقييية يف( DTS)متخصييي  تليييين دبليييوم عليييى النييياجا الطاليييب بعيييدها حيصيييل سييينتان الدراسييية تيييدوم

 .والسياحة

 

شروط  

 الترشيح

 شروط الرتشيح الشعبة املعهد

 احملمدية
 املطعمةإدارة مساعد  -
 السياحي والفندقي التسوي   -

 واخلدمات املطعم فن الطبخ فن -

 )بكالوريا)مجيع الشعب; 

 دبلييييييوم الييييييتلين الفنييييييدقي  أو 

 ؛حي اوالسي

   :سيينة علييى األكثيير  30السين

 بتاريخ بداية التكوين

 أكادير
 السياحيوالتسوي  الفندقي  -

 تلنيات التدبل الفندقي-

 مراكش

 

 التنشي  السياحي-

 السياحيوالتسوي  الفندقي  -

 مصمم ومراف  مشاريع السياحة والبيئة ورززات

 أنس–فاس 

 املطعمة إدارةمساعد  -
 تلنيات التدبل الفندقي -

 تلنيات تدبل وكاالت األسفار -

 مساعد إدارة اإليواص- طنجة

 مساعد إدارة اإليواص- اجلديدة

 املطعمةإدارة مساعد  - السعيدية

 .التكوين بداية بتاريخ سنة 30 السن يتجاوز أال شريطة شعبة ألي الرتشا اإلجازة حلاملي ميكن:ملحوظة

كيفية 

 القبول

 : وتشمل مباراة طري  عن اللبو  يتم

 :؛ (2)معامل+ موضوع يف الللة الفرنسية  (1)معامل موضوع يف الللة العربية اختبارات كتابية 

  االختبارات الكتابية.اختبارا شفويا بالنسبة للملبول  يف 
  

ملف 

 الترشيح

 معبئة الترشيح استمارة السعيدية و تازاورز أنس فاس ، احملمدية ، أكادير ، مراكش ملعاهد بالنسبة (1

 ؛(  http://www.tourisme.ac.ma :اللكتروينا الراب  عرب يلهامحت ميكن ( (2

 ؛املترشح هاتف ورقم اللكتروينا العنوان نميتض خطي طلب (3

 ؛ عليها مصادق االلكترونية الوطنية التعريف بطاقة من نسخة أو االزدياد عقد من نسخة (4

املديرية اإلقليمية لوزارة  طرف من عليها ومصادق العمومي للقطاع بالنسبة أصلية ( مدرسية شهادة (5

 ؛)خلاصا للقطاع بالنسبة التربية الوطنية والتكوين املهين والتعليم العايل والبحث العلمي،

 ؛ مشسيتان صورتان (6

 . املترشح أو املترشحة عنوانو اسم النمحي متنربان ظرفان (7
 

 إىل العنوان أسفله العادي ، مباشرة باملعهد أو ترسل عرب الربيديف ا جا  ا ددةتودع ملفات الرتشيا 

 العنوان
 العناوين في الصفحة الموالية

 www.tourisme.ac.maللمزيد من المعلومات: 
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أهداف التكوين 

 ومدته
 .والفندقي السياحي اللطاع يف للعمل ،مؤهل (Techniciens)  تلني  إعداد إىل ويهدف سنت  التكوين يدوم

شروط  

 الترشيح

 ميا يعادهليا أو حصيال عليى شيهادة التأهييل        مستوى دراسي أدناه السنة اخلتامية كاملة من سلك البكالوريا أو

 املهين الفندقي ؛

  سنة عند بداية التكوين. 30السن أقل من 

 الشعب

 :لسنة األولىا

 مشرتك جذع 

 :الثانية السنة

 
 مطبخ؛ 

 مطعم؛ 

 حلويات؛ 

 إيوإص؛ 

 

يتم  فالتوجيه ورزإزإت، و طنجة أنس، ،فا  أكادير،السعيدية، اجلديدة إ مددية، ، مرإكش ملعاهد بالنسبة

 من السنة األوىل. ابتداص

 كيفية القبول
 : وتشمل مباراة طري  عن اللبو  يتم

  (؛ 2( وموضوع يف الللة الفرنسية )معامل 1اختبار كتابي )موضوع يف الللة العربية )معامل 

 .اختبار شفوي 

 ملف  الترشيح

 http://www.tourisme.ac.ma: بطاقة الرتشيا يتم ملؤها عرب املوقع اإللكرتوني (1
 ، ورزازات والسعيدية.أكادير، ا مدية وفا  أنسبالنسبة ملرتشحي املعاهد املتخصصة مبراكش، 

 طلب خطي للمشاركة يف املباراة يتضمن رقم اهلات  والربيد اإللكرتوني للمرتشا؛  (2

 ؛أو نسخة من بطاقة التعري  الوطنية اإللكرتونية مصاد  عليها نسخة من علد االزدياد (3

لوزارة الرتبية  من طرف املديرية اإلقليميةشهادة مدرسية )أصلية بالنسبة لللطاع العمومي ومصاد  عليها  (4

 ( ؛بالنسبة لللطاع اخلاصوالتعليم العالي والبحث العلمي الوطنية والتكوين املهين 

 ( فتوكرافيتان ؛2صورتان ) (5

 اسم وعنوان املرتشا؛ نمالحي انمتنربان ظرف (6
 

 ة، إرسييا  مليي ابييارملالرتشيييا الجتييياز اكب  يف الييرالولييو  واملسييتوف  لشييروط املرتشييح  املرتشييحات أو افعلييى 

 .ختيارها ال    اخلاص باملؤسسة الرتشيا مبكتب االستلبا  اأو وضع مل   ،لربيد الرتشيا عن طري  ا

عناوين 

 هداالمع

 سال 1584معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية بسال، حي االنبعاث ص ب: 

 طنجة 175زنلة الدكتور فر  ص ب: معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية بطنجة، 

 فا  1546معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية فا  أطلس، شارع سان لويس، ص.ب: 

 أطلس فا  1539معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية بفا  أنس حي أنس، ص.ب: 

 اجلديدة 33معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية باجلديدة، شارع األمم املتحدة ص.ب: 

 وارززات 294معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية بوارززات، شارع موالي رشيد ص.ب: 

 معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية بالسعيدية، شارع حممد اخلامس السعيدية

 أرفود 89معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية بأرفود، طري  الريصاني ص.ب: 

 155اجتيياه الربيياط ص.ب:    101يييا التطبيلييية الفندقييية والسييياحية با مدييية الطرييي  الثييانوي       املعهييد املتخصيي  للتكنولوج 

 ا مدية

 ديراآك 353املعهد املتخص  للتكنولوجيا التطبيلية الفندقية والسياحية بآكدير شارع موالي عبد اهلل، ص.ب: 

 مراكش 556شارع حممد الساد  ص.ب: املعهد املتخص  للتكنولوجيا التطبيلية الفندقية والسياحية مبراكش، 

 
 

 

 

  

  www.tourisme.gov.maللمزيد من المعلومات:
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أهداف 

 التكوين

يهييدف التكييوين  باملعهييد املتخصيي  يف مهيين السييينما إىل تكييوين تلنييي  وتلنييي  متخصصيي  يف جمييا    

 السمعي البصري والسينما.

شروط 

 الولوج

 ؛ستوى التلينبالنسبة مل مستوى البكالوريا 

 ؛التلين املتخص  ستوىاحلصو  على شهادة البكالوريا بالنسبة مل 

  سنة. 30السن ال يتجاوز 

مدة التكوين 

 والتخصصات

 

 الدبلوم البكالوريا املطلوبة التخصصات

مدة 

 التكوين

 مستوى الثانية بكالوريا علمية فضاص التصوير وا ليات

 تلين

 سنتان

 تصميم املالبس

آداب  الثانية بكالوريا علميية أو مستوى 

 وعلوم إنسانية

احلالقيييييييية واملاكيييييييييا   

 السينمانيي

آداب  مستوى الثانية بكالوريا علميية أو 

 وعلوم إنسانية

 بكالوريا مجيع الشعب تدبل اإلنتا 

تلين 

 متخص 

 بكالوريا مجيع الشعب الديكور واملناظر

 بكالوريا مجيع الشعب املؤثرات اخلاصة

  بكالوريا علمية السمعي البصري

كيفية 

 القبول

 :يتم اللبو  للتكوين مبستوى التلين عن طري  مباراة تشمل 

اختبارات تكميلية حسب خصوصييات الشيعبة    –ملابلة فردية  –اختبارات معرفية وسيكوتلنية 

 املختارة.

 :يتم اللبو  للتكوين مبستوى التلين املتخص  عن طري  مباراة تشمل 

 ملابلة فردية. –انتلاص بناص على نل  البكالوريا 

 ملف الترشيح

 
 

 
 

 
 

 مستوى التقين املتخصص مستوى التقين

   التسجيل عرب املوقع اإللكرتوني وملئ مل

 الرتشيا الذي ميكن حتميله من املوقع؛

 نسختان من علد االزدياد؛ 

     شيييهادة مدرسيييية تثبييييت متابعييية الدراسيييية

 بأكملها؛ بالسنة الثانية بكالوريا

 نسخة من بطاقة التعري  الوطنية؛ 

 صورتان مشسيتان؛ 

 . شهادة طبية 

     التسجيل عرب املوقع اإللكرتوني ومليئ ملي

 الرتشيا الذي ميكن حتميله من املوقع؛

 نسختان من علد االزدياد؛ 

 نسخة من شهادة البكالوريا ؛ 

      كش  النتيانيج ا صيل عليهيا يف امتحانيات

 البكالوريا؛

  بطاقة التعري  الوطنية؛نسخة من 

 صورتان مشسيتان؛ 

 . شهادة طبية  

 عنوان

 المؤسسة

 المعهد المتخصص في مهن السينما
 45000، ورززات 43زنقة النصر ص.ب: 

 0524882088الفاكس :    0524885786الهاتف: 
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أهداف 

 التكوين

تكنولوجيا الصيد البحري باحلسيمة، العرانيش، آسفي، طانطان والعيون إىل تكوين يهدف التكوين  مبعاهد 

 تلني  يف الصيد الساحلي يف الشعب التالية:

 ربان الصيد البحري؛ -

 ميكانيكي من الدرجة الثالثة؛ ضاب  -
 .سنتانومدته  داخلينظام التكوين بهذه املعاهد 

شروط 

 الترشيح

 يشرتط يف املرتشا :

 سنة عند متم شهر دجنرب من سنة الرتشيا؛ 30ال يتجاوز سنه  -

 مستوى السنة اخلتامية بكالوريا علمية أو تكنولوجية. -

 ملف الترشيح

 

 يتكون مل  الرتشيا من الوثاني  التالية:

 طلب خطي؛ -

 نسخة من علد االزدياد؛ -

 نسخة مطابلة لألصل من بطاقة التعري  الوطنية؛ -

 شهادة مدرسية؛ -

 للسنة األوىل بكالوريا والدورة األوىل من السنة اخلتامية من سلك البكالوريا؛ بيان النل  -

 ظرفان بريديان حيمالن اسم وعنوان املرتشا و الطابع الربيدي؛ 2 -

 صورتان فوتوكرافيتان. 2 -
 .: يي  ب مراعاة التوزيع اجللرايفملحوظة

يي يشرتط من املرشح  الناجح  اإلدالص بشهادة طبية، تثبت ملدرتهم الصحية ملزاولة مهنة حبار، وذلك  

 قبل تسجيلهم بصفة نهانيية باملؤسسة.

كيفية 

 القبول
 كتابية يف مادتي الفيزياص والرياضيات. تتكون من اختبارات يتم اللبو  عن طري  مباراة

عناوين 

 المعاهد

 
 

 الــــعـــنـــوان التخصص / املدينة

 شعبة الصيد وشعبة امليكانيك:  آسفي

 معهد تكنولوجيا الصيد البحري

 ، آسفي 361طري  الوليدية، ص ب: 

 0524668155اهلات : 

 شعبة الصيد:  طانطان

 معهد تكنولوجيا الصيد البحري

 0528879052اهلات :  -طانطان الشاطىص  

 شعبة امليكانيك:  العيون

 تكنولوجيا الصيد البحريمعهد 

 ، العيون 81طري  بوجدور املرسى، ص ب: 

 0528998296اهلات :

 : شعبة الصيد وشعبة امليكانيك احلسيمة

 معهد تكنولوجيا الصيد البحري

 0539982750اهلات :  –احلسيمة  41ص ب: 

 : شعبة الصيد  العرائش

 معهد تكنولوجيا الصيد البحري

  0539501068اهلات :، العرانيش ي  582ص ب: 
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أهداف 

 التكوين

تكوين التلني  والتلني  املتخصص  مؤهل  للعمل باإلدارات   -التابعة لوزارة الداخلية -تناط بهذه املعاهد 

 واملؤسسات العمومية واجلماعات الرتابية

شروط 

الولوج 

ومدة 

 التكوين

 ينظم التكوين بهذه املعاهد يف سلك : 

 ويلجه على إثر مباراة:سلك التلين : 

 املرتشحون من مستوى أدناه السنة اخلتامية بكاملها من سلك البكالوريا أو ما يعادهلا؛ ( أ 

 املرتشحون احلاصلون على دبلوم التأهيل املهين أو ما يعادله. ( ب 

 خيتتم هذا السلك بتسليم دبلوم التلين.

  يلجه على إثر مباراة:التلين املتخص سلك : 

 املرتشحون احلاصلون على شهادة البكالوريا أو ما يعادهلا؛ ( أ 

مين عيدد امللاعيد املتبيارى      10 %املرتشحون احلاصيلون عليى دبليوم اليتلين أو ميا يعادليه وذليك يف حيدود          ( ب 

 بشأنها بهذا السلك.
 خيتتم هذا السلك بتسليم دبلوم التلين املتخص .

يتلليى خالهليا املتيدربون تعليميا علمييا وتلنييا ومهنييا، نظرييا وتطبيلييا           سنت التكوين باملعاهد يف حتدد مدة 

 وتداريب ميدانية وتعليما عاما يف الرتبية البدنية والفكرية واألخالقية والوطنية.

 ال يسما للمتدرب  بالتكرار إال مرة واحدة خال  مدة التكوين.

تسلمها املعاهد إىل اسم املؤسسية املكونية وقيرار إحيداثها وتنظيمهيا وإىل سيلك التكيوين        يشار يف الدبلومات ال  

 والشعبة والتخص  الذين   فيهما التكوين وكذا من  التكوين.

 التخصصات

 

 يتم تكوين التلني  والتلني  املتخصص  يف التخصصات التالية:

 سلك التلين املتخص : ( أ 

 التخصص الشعبة
 أشلا  اجلماعات الرتابية املدنيةاهلندسة 

 املساحات اخلضراص والتنمية املستدامة البستنة واألكرا  واإلعداد الطبيعي

 

 سلك التلين: ( أ 

 التخصص الشعبة
 البستنة واألكرا  واإلعداد الطبيعي البستنة واألكرا  واإلعداد الطبيعي

 البنايات اهلندسة املدنية

 والتطهلاألرصفة  اهلندسة املدنية
 

مسطرة 

 الترشيح

باملوقع  بعد اإلعالن عن فتا باب الرتشيا، يتم الرتشيا الجتياز املباراة من خال  تعبئة استمارة طلب الرتشيا

، تعتييرب هييذه االسييتمارة، بعييد تعبئتهييا وتأكيييد املعلومييات     (  http://concours.interieur.gov.maاإللكرتونييي )

 طرف املرتشحة أو املرتشا، مبثابة ترشيا لالنتلاص األولي.املضمنة بها بصفة نهانيية من 

تتم دعوة املرتشحات أو املرتشح  امللبول  يف عملية االنتلاص األولي، عرب املوقع اإللكرتوني للمبياراة، الجتيياز   

 االختبارات الكتابية.

كيفية 

 القبول

 

 انتلاص أولي (1

 االختبارات الكتابية:  (2
 للتلين املتخص (  املواد التالية: الرياضيات يي  الللة العربية  يي  الللة الفرنسية.تتضمن )بالنسبة ملباراة 

 االختيارات الشفوية. (3

مقرات 

 المعاهد

 يف كل من: معاهد تكوين التلني  والتلني  املتخصص ملرات  توجد

 الدار البيضاص  يي  إميوزار كندر  يي  مراكش  يي  سال  يي  وجدة
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تعد منحة التعليم العالي والتكوين املهين من ب  أولويات الوزارة الوصية، ال  تلتزم بتلديم دعم مادي للطلبية كيل   

امليوظف  وكيل املسييتخدم  بهيدف املسيياهمة يف حتميل جييزص مين مصياريفهم الدراسييية ومسياعدتهم علييى إمتيام دراسيياتهم         

  .العليا
املنحة الدراسية يف فلسفتها على أسا  اجتماعي، حبيث يتم منحها وف  معايل حمددة لفانيدة الطلبة الذين وتلوم 

  .ال تتوفر لديهم االمكانات املادية الضرورية الستكما  دراستهم اجلامعية
منا التعليم العالي  ومن أجل مواكبة التطور املعلوماتي وجتاوز العلبات اإلدارية،   إحداث البوابة الوطنية لطلبات

  .والتكوين املهين، ال  من شأنها تبسي  اإلجراصات على الطالب الراكب يف االستفادة من منحة التعليم العالي
ميكن للتلميذات والتالميذ امللاربة احلاصل  على شهادة الباكالوريا الوطنية أو األجنبية، املتمدرس  أو األحرار، سواص يف 

و االسييتدراكية، الييراكب  يف االسييتفادة ميين منحيية التعليييم العييالي والتكييوين املهييين الييدخو  عييرب البوابيية    الييدورة العادييية أ

قبيل  فإييداع الطليبف ، وذليك     اتف ثيم عليى اليراب    خيدم فراب  المن خال  النلر على  www.minhaty.ma اإللكرتونية

  .يوليوز ، تاريخ إكال  اخلدمة إيداع الطلبنهاية شهر 
ر على رمز مسار والربييد االلكرتونيي اخلياص أميرا ضيروريا لليتمكن مين وليو  هيذه اخلدمية، وميكين احلصيو              ويعد التوف

عليهما بالرجوع للمؤسسة التعليمية التابع هلا التلمييذ)ة(، أو اسيتمارة املعلوميات امليدىل بهيا خيال  عمليية تسيجيل الرتشيا          

إىل املديريات اإلقليمية التابعة لوزارة الرتبية الوطنية والتكوين  للباكالوريا بالنسبة للمرتشحات واملرتشح  األحرار، أو

  .املهين والتعليم العالي والبحث العلمي بالنسبة للحاصل  على الباكالوريا األجنبية

  :تلرتن االستفادة من املنحة بضرورة توفر الشروط التالية

  ،االستحلا  االجتماعي 
  ،اجلنسية امللربية 
 اجلارية )سنة تلديم الطلب(ريا برسم السنة شهادة الباكالو ، 
  ،التسجيل ومتابعة الدراسة بإحدى مؤسسات التعليم العالي العام والتكوين املهين 
 عدم االستفادة من منا دراسية أخرى ممنوحة من قبل جهات أخرى.  

 

مميثل  عين اللطاعيات املعنيية )الرتبيية      يتم البث يف طلبات املنا من طرف جلنة إقليمية برنياسة عامل اإلقليم، تتكون من 

 .الوطنية ، املالية، اجملالس املنتخبة(

 

 
تفييتا األحييياص اجلامعييية بوجييه الطلبيية املسييجل  باملؤسسييات اجلامعييية، وكييذا طلبيية مييدار  ومعاهييد التعليييم العييالي كييل  

من يوليوز إىل شتنرب من كل سنة. وال يلبل الطلبة الذين يشيللون منصيبا   املتوفرة على اللسم الداخلي، يف الفرتة املمتدة 

 تؤدى عنه أجرة.

يعترب التسجيل باألحياص اجلامعية صاحلا لسنة جامعية واحدة، ويتع  على اللاطن  بها ملادرتها نهاية السنة، والتليدم  

 بطلب جتديد اإلقامة للموسم اجلامعي املوالي.

 

 إرفاقها بطلب التسجيل باحلي اجلامعي النيحة الوثاني  الواجب

 . الكيا يعترب ناق  مل  كل داخل ا جا  ا ددة لدى احلي اجلامعي املراد السكن فيه، التسجيل طلب  ملفات تودع

 نسخة من بطاقة التعري  الوطنية، .1

 يف البكالوريا بيان النل  ا صل عليها .2

 ؛الدراسة وسلك مستوى حتديد مع العامة العالي التعليم مؤسسات إحدى يف التسجيل شهادة من نسخة .3

  الطالب، سكن شهادة .4
 تسلم من طرف امللاطعة احلضرية مع ولي األمر واحد لألبناص الذين يعيشون حتت سل  شهادة التحمل العانيلي .5
 ،(AAP050F/07E) منوذ   الضرانيب مسلمة من إدارة لألبوين السنوي اإلمجالي الدخل شهادة .6

 .بالنسبة للطلبة املسجل  بسلك املاسرت و الدكتوراهشهادة عدم العمل  .7
وجييييب  "ال شيييييص"يف حاليييية تلييييدم الطالييييب بشييييهادة الييييدخل اإلمجييييالي السيييينوي لألبييييوين املسييييلمة ميييين إدارة الضييييرانيب حتمييييل  

 .مسلمة من السلطات ا لية لألبوين السنوي للدخل تلديم شهادة إدارية)ها(عليه
 

  

 منحة التعليم العالي

 السكن باألحياء الجامعية
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 بها بالنسبة للطلبة ذوي االحتياجات اخلاصةالنيحة الوثاني  الواجب اإلدالص 
 نسخة من شهادة اإلعاقة، .1

 طلب السكن، إحداهما تلص  يف مطبوع صور للتعري  .2

 نسخة بطاقة التعري  الوطنية، .3

 الدراسة، وسلك مستوى حتديد مع العامة العالي التعليم مؤسسات إحدى يف التسجيل شهادة من نسخة .4

 .الطالب سكن شهادة
 

: ميكين للطلبية اليذين   يتمكنيوا مين احلصيو  عليى سيكن جيامعي أن يسيتفيدوا مين خيدمات األحيياص اجلامعيية                مالحظية 

 اخلاصة ا دثة بدعم من الدولة.

 

 مل  طلب جتديد اإلقامة باحلي اجلامعي

 طلب جتديد اإلقامة للموسم املوالي؛ -

 شهادة التسجيل بإحدى املؤسسات اجلامعية؛ -

 ؛أشعةمع صورة  املرتشا من األمراض املعدية شهادة طبية تثبت سالمة -

 شهادة اإلقامة؛ -

 تنربة حتمل عنوان ولي أمر الطالب؛م أظرفة 4 -

 صور مشسية. 5 -

 

 
 

 الفاكس الهاتف الحي الجامعي

 0537773616 0537772853 الرباط -أكدال 

 0537688700 0537770155 الرباط - 1السويسي 

 0537638863 0537777949 الرباط - 2السويسي 

 0537731718 0537723072 الرباط -موالي اسماعيل 

 0528230055 0528230060 أكادير

 0537380131 0537392987 القنيطرة

 0535790977 0535790408 الرشيدية

 0523421322 0523421324/25 بني مالل

 0523340130 0523353335 الجديدة

 0522230692 0522253335 البيضاءالدار 

 0535641426 0535642173 فاس - 1ظهر المهراز

 0535731672 0535644072 فاس - 2ظهر المهراز

 0535608658 0535608653 سايس -فاس 

 0523402713 0523400547 سطات

 0524303197 0524303197 مراكش

 0535538527 0535538503 مكناس

 0536500608 0536500594 وجدة

 0539393061 0539393063 طنجة

 0539995133 0539995135 تطوان

 
 

  

 الئحة األحياء الجامعية
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 عــــراجـــامل

 

 
 
 

 

  2000ماي  25بتاريخ  4798يتعل  بتنظيم التعليم العالي، الصادر باجلريدة الرهية عدد  01.00اللانون رقم. 

  ( يتعل  مبدرسة علوم املعلومات2016فرباير  26) 1437مجادى األوىل  17صادر يف  2.15.943مرسوم رقم. 

  ( يف شييييأن إحيييداث وتنظييييم املراكيييز اجلهويييية ملهييين الرتبيييية  2011ديسيييمرب  23)1433مييين حميييرم  27صيييادر يف  2.11.672املرسيييوم رقيييم

 والتكوين.

  العسكرية.( يتعل  بإعادة تنظيم األكادميية امللكية 2010مار   26) 1431ربيع ا خر  9صادر يف  2.09.541املرسوم رقم 

  بتنظيم فأكادميية الفنون التلليديةف. 2012شتنرب  28صادر يف  2.12.536املرسوم رقم 

     بتحدييد كيفيية   ، ( 261519/ رقيم   261419/ رقيم   261319/ رقيم   261219/ رقيم   261119قرار للمدير العام لألمين اليوطين )رقيم

 .ط شرطة وضباط أمن، عمداص شرطة، مفتشي الشرطة: حرا  األمن، عمداص شرطة ممتازين، ضباتوظي إجراص مباريات 
 

قطاع وزاري أو املصدر )

 جامعة أو مؤسسة(

 املوضوع نوع املرجع

الرتبية الوطنية وزارة 

التعليم والتكوين املهين و

 العالي والبحث العلمي

مذكرة رقم 

490/01 

االلتحييييا  باملييييدار  الوطنييييية للتجييييارة والتسيييييل برسييييم الييييدخو  اجلييييامعي      

 ؛2019/2020

مذكرة رقم 

492/01 

االلتحيييا  باملدرسييية الوطنيييية العلييييا للفنيييون و املهييين برسيييم اليييدخو  اجليييامعي      

 ؛2019/2020

مذكرة رقم 

491/01 

االلتحييييا  باملييييدار  الوطنييييية للعلييييوم التطبيلييييية برسييييم الييييدخو  اجلييييامعي       

 ؛2019/2020

مذكرة رقم 

487/01 

االلتحيييا  بكليييييات الطييييب والصيييييدلة وكلييييي  طييييب األسيييينان برسييييم الييييدخو   

 ؛2019/2020اجلامعي 

مذكرة رقم 

488/01 

بشيعبة الصييدلة بكليية الطيب والصييدلة بالربياط برسيم        السنة األوىل االلتحا  

 ؛2019/2020الدخو  اجلامعي 

مذكرة رقم 

489/01 

الطيب والصييدلة بالربياط برسيم     بشعبة الصيدلة بكليية  السنة الثالثة االلتحا  

 ؛2019/2020الدخو  اجلامعي 

مذكرة رقم 

590/01 

 ؛2019/2020ولو  كليات العلوم والتلنيات برسم الدخو  اجلامعي 

مذكرة رقم 

493/01 

االلتحييييييييا  مدرسييييييييية املليييييييييك فهيييييييييد العليييييييييا  للرتمجييييييييية بطنجييييييييية برسيييييييييم   

 ؛2019/2020املوسم

مذكرة رقم 

589/01 

العليييا للتكنولوجيييا وكييدا بيياقي املؤسسييات اجلامعييية املعنييية   االلتحييا  باملييدار  

 ؛2019/2020بتحضل الدبلوم اجلامعي للتكنولوجيا برسم الدخو  اجلامعي 

مذكرة رقم 

494/01 

تسيييجيل الطلبييية اجليييدد بالكلييييات التابعييية جلامعييية الليييروي  وكلييييات العليييوم   

والعلوم اإلنسانية وكلييات  اللانونية واالقتصادية واالجتماعية وكليات ا داب 

 ؛2019/2020العلوم والكليات املتعددة التخصصات برسم الدخو  اجلامعي 

  CNCاملباراة الوطنية املشرتكة لولو  املدار  واملعاهد العليا للمهندس   إعالن

 CNAEMاملباراة الوطنية املشرتكة لولو  مدار  التدبل   إعالن

 مذكرة رقم

047x19 
 ؛2019/2020االلتحا  باألقسام التحضلية للمدار  واملعاهد العليا برسم 

مذكرة رقم 

073x19 

 ؛2019/2020الرتشيا لولو  أقسام حتضل شهادة التلين العالي برسم 

وزارة الفالحة والصيد 

والتنمية اللروية  البحري

 واملياه واللابات

 إعالن

مبعهيد احلسين الثياني    للدراسيات العلييا الفالحيية    لسنة التحضلية مبارة ولو  ا

 للزراعة والبيطرة

 مباراة ولو  السنة األوىل باملدرسة الوطنية للفالحة مبكنا  إعالن

 إعالن
عهيييد التلنيييي  املتخصصييي  يف الفالحييية مب وليييو  مسيييتوى اليييتلين املتخصييي  -

 بتطوان
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املصدر )قطاع وزاري أو جامعة أو 

 مؤسسة(

 املوضوع املرجعنوع 

 وزارة الفالحة والصيد البحري

 والتنمية اللروية واملياه واللابات

 ولو  مستوى التلين باملعهد التلين الفالحي بتيفلت  إعالن

 إعالن

ولييييو  مسييييتوى اليييييتلين املتخصيييي  ومسييييتوى اليييييتلين مبعهييييد التلنيييييي       

 املتخصص  يف الفالحة بتمارة  

 للتلني  املتخصص  يف املياه واللابات بسالولو  املعهد امللكي  إعالن

 إعالن

معهييييد التلنييييي  املتخصصيييي  يف امليكنيييية الفالحييييية والتجهيييييز اللييييروي        

 ولو  مستوى التلين املتخص  ومستوى التلين -ببوقناد 

 إعالن
مباراة ولو  معاهد تكنولوجيا الصيد البحيري باحلسييمة، آسيفي، العيرانيش،     

 طانطان والعيون.

 إعالن

مبييياراة وليييو  معهيييد التلنيييي  املتخصصييي  يف اهلندسييية اللرويييية ومسيييا        

 األراضي مبكنا 

 مباراة ولو  معهد التلني  املتخصص  يف البستنة مبكنا  إعالن

 مباراة ولو  سلك التلني  املتخصص  مبعهد املعادن مبراكش إعالن والبيئةوزارة الطاقة واملعادن 

 االتصا الثلافة ووزارة 

 ولو  السنة األوىل من سلك اإلجازة باملعهد العالي ل عالم واالتصا  إعالن

 إعالن
ولو  السنة األوىل من سيلك   –املعهد العالي ملهن السمعي البصري والسينما 

 اإلجازة األساسية

 ولو  السنة األوىل للمعهد الوطين لعلوم ا ثار والرتاث إعالن

 األوىل للمعهد العالي للفن املسرحي والتنشي  الثلايفولو  السنة  إعالن

 مباراة ولو  املعهد الوطين للفنون اجلميلة إعالن

 ولو  أسالك اإلجازة املهنية –املعهد امللكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة  إعالن وزارة الشباب والرياضة

وزارة التضامن واملرأة واألسرة 

 والتنمية االجتماعية

 ولو  السلك األو  -املعهد الوطين للعمل االجتماعي إعالن

املدرسة العليا للفنون اجلميلة بالدار 

 البيضاص

 ولو  السنة األوىل باملدرسة العليا للفنون اجلميلة بالدار البيضاص إعالن

والنلل اجلوي  وزارة السياحة

والصناعة التلليدية واالقتصاد 

 االجتماعي

 العالي الدولي للسياحة بطنجة مباراة ولو  املعهد إعالن

 مباراة ولو  مؤسسات التكوين الفندقي والسياحي إعالن

 إعالن وزارة الصحة

سييلك اإلجييازة    –ولييو  املعاهييد العليييا للمهيين التمريضييية وتلنيييات الصييحة     

 ؛2019/2020برسم الدخو  اجلامعي

 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

 إعالن

وليييو  سيييلك التكيييوين األساسيييي  -دار احليييديث احلسييينية -جامعييية الليييروي 

 ؛2019/2020املتخص  بدار احلديث احلسنية برسم 

 إعالن

مبييياراة وليييو  سيييلك اإلجيييازة مبعهيييد حمميييد السييياد  للليييراصات والدراسيييات  

 اللرآنية

التعمل إعداد الرتاب الوطين ووزارة 

 واإلسكان وسياسة املدينة 

 إعالن

معهييد تكييوين التلنييي  املتخصصيي  يف الييتعمل واهلندسيية املعمارييية      ولييو  

 ووجدة مبكنا 

 مباراة ولو  املعهد الوطين للتهيئة والتعمل )ولو  سلك اإلجازة املهنية( إعالن

واللوجستيك  وزارة التجهيز والنلل

 واملاص

 إعالن

املتخصص  مباراة ولو  سلك التلني  املتخصص  مبعهد تكوين التلني  

 .فا  أكادير يف األشلا  العمومية مبراكش ووجدة

 مباراة ولو  املعهد العالي للدراسات البحرية إعالن
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املصدر )قطاع وزاري أو جامعة أو 

 مؤسسة(

نوع 

 املرجع

 املوضوع

 الوطنية للهندسة املعمارية ولو  السنة األوىل باملدرسةمباراة  إعالن املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية

 مباراة ولو  سلك اإلجازة األساسية يف التدبل إعالن املعهد العالي للتجارة وإدارة امللاوالت

املدرسة الوطنية العليا للمعادن 

 بالرباط

 ولو  السنة األوىل سلك املهندس  إعالن

 السنة األوىل سلك اإلجازة املهنيةمباراة ولو   إعالن املدرسة العليا لصناعة النسيج واأللبسة

 سلك الدبلوم اجلامعي للتكنولوجيا  ENSET-RABAT إعالن جامعة حممد اخلامس بالرباط

 إعالن ولو  سلك اإلجازة وسلك املاسرت  -كلية علوم الرتبية إعالن جامعة حممد اخلامس بالرباط

 التعليم التلين با مدية املدرسة العليا ألساتذة - ENSET إعالن جامعة احلسن الثاني بالدار البيضاص

 إعالن ولو  سلك اإلجازة املهنية -املعهد العالي لعلوم الصحة بسطات - إعالن جامعة احلسن األو  بسطات

 فAssistants Dentaireالتسجيل لدبلوم اجلامعي للتكنولوجيا ف إعالن كلية طب األسنان بالرباط

 إعالن لصناعة النسيج واأللبسةاملدرسة العليا 

املدرسييية العلييييا لصيييناعة النسييييج    وليييو  السييينة األوىل مييين سيييلك اإلجيييازة املهنيييية ب    

 واأللبسة بالدار البيضاص

املدرسة امللكية  –اللوات املسلحة امللكية 

 اجلوية

 )سلك املهندس  + سلك اإلجازة( اجلويةمباريات ولو  املدرسة امللكية  إعالن

املدرسة امللكية  –املسلحة امللكية اللوات 

 البحرية

 مباريات ولو  املدرسة امللكية البحرية )سلك املهندس  + سلك اإلجازة( إعالن

 مباريات ولو  مراكز تكوين ضباط الص  إعالن اللوات املسلحة امللكية

 امللكية العسكرية مبكنا مباراة ولو  سلك التالميذ الضباط باألكادميية  إعالن اللوات املسلحة امللكية

 2023-2019مباراة ولو  سلك ضباط اللوات املساعدة فو   إعالن مفتشية اللوات املساعدة

 لوقاية املدنيةا يف صفوفلتوظي  امباراة  إعالن وزارة الداخلية

 إعالن وزارة الداخلية

مبيياراة ولييو  مدرسيية تكييوين أطيير اللييوات املسيياعدة )ضييباط الصيي ( سييلك تالميييذ          

 شعب التخص  –شعبة التأطل –مساعدين 

 2019باملديرية العامة لألمن الوطين برسم سنة  إعالن عن مباريات التوظي  إعالن وزارة الداخلية

 مباراة اخنراط التالميذ الدركي  إعالن الدرك امللكي

املدرسة امللكية ملصاحل الصحة 

 العسكرية

 أطباص أسنان( -ولو  سلك التالميذ الضباط ) أطباص إعالن

مؤسسة مسجد احلسن الثاني بالدار 

 البيضاص

 لولو  السنة األوىل بأكادميية الفنون التلليدية التابعة ملسجد احلسن الثاني إعالن

 قطاع التكوين املهين

 مباراة ولو  معهد التكوين يف مهن السيارات بالدار البيضاص طنجة واللنيطرة إعالن

 التكوين يف مهن الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية بوجدةمباراة ولو  معهد  إعالن
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