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 التخصصات العنوان أو اإللكرتوني املوقع املدينة املؤسسة

 طريقة

 الولوج
 املعنية مسالك البكالوريا املهنية

 مدة

 التكوين

 العلوم كليات
 والتقنيات

FST 

 المحمدية
 سطات

 مالل بني
 مراكش

 فاس
 طنجة

 الرشيدية
 الحسيمة

www.fstm.ac.ma 
www.fsts.ac.ma 
www.fstbm.ac.ma 
www.fstg-marrakech.ac.ma 
www.fst-usmba.ac.ma 
www.fstt.ac.ma 
www.fste-umi.ac.ma 
www.ump.ma/fsth 

بيولوجيا ـ كيمياء ـ 

 B.C.G جيولوجيا
 مسلك تدبير ضيعة فالحية؛  انتقاء

 فما سنتان
 فوق

الهندسة الكهربائية ـ 
 الهندسة الميكانيكية

GM-GE 
 انتقاء

 مسلك التصنيع الميكانيكي؛ 
 مسلك صناعة الطائرات؛ 
 مسلك الصيانة الصناعية؛ 
 مسلك صناعة البنيات المعدنية 
 مسلك اإللكترونيك وأجهزة التواصل 
 مسلك الصيانة المعلوماتية والشبكات 
 مسلك التبريد وتكييف الهواء 
 مسلك النظم اإللكترونية والرقمية 
 خيلللار -مسللللك صللليانة المركبلللات المتحركلللة 

 السيارات
 مسلك رسم البناء 
 مسلك أوراش البناء 

املدرسة 

الوطنية 

للتجارة 

 والتسيري

ENCG 

 www.encg-settat.ma سطات

+  انتقاء
 مباراة

 مسلك التجارة 
  مسلك المحاسبة 
 مسلك اللوجستيك 

 سنوات 5

 www.encgk.ac.ma القنيطرة

 www.encgm.com مراكش

 www.encg-agadir.ac.ma أكادير

 www.encgt.ma طنجة

 www.encgo.ump.ma وجذة

 www.encg-eljadida.ma الجديدة

 www.usmba.ac.ma فاس

 www.encgcasa.ac.ma البيضاء الدار

 www.encg-dakhla.ac.ma الداخلة

 www.usms.ac.ma مالل بني

 www.umi.ac.ma مكناس

املدارس 

الوطنية 

م للعلو

 التطبيقية

ENSA 

 www.ensat.ac.ma طنجة

+  انتقاء
 مباراة

 مسلك التصنيع الميكانيكي؛ 
 مسلك صناعة الطائرات؛ 
 مسلك الصيانة الصناعية؛ 
 مسلك اإللكترونيك وأجهزة التواصل 
 مسلك الصيانة المعلوماتية والشبكات 
 ميةمسلك النظم اإللكترونية والرق 
 خيلللار  -مسللللك صللليانة المركبلللات المتحركلللة

 السيارات

 سنوات 5

مهندس 
 دولة

 www.ensate.ac.ma تطوان

 www.ensa-agadir.ac.ma أكادير

 www.ensa.ac.ma مراكش

 www.ensa-ump.ac.ma وجدة

 www.est-usmba.ac.ma/ENSA فاس

 /www.ensas.fertat.com آسفي

 ensakh@menara.ma يبكةخر

 www.ump.ma الحسيمة

 www.univ-ibntofail.ac.ma القنيطرة

 www.ucd.ma/ensa الجديدة

 www.estb.ac.ma برشيد

املدارس 

الوطنية العليا 

 للفنون واملهن

ENSAM 

 www.ensam-umi.ac.ma مكناس

+  انتقاء
 مباراة

 مسلك التصنيع الميكانيكي؛ 
 رات؛مسلك صناعة الطائ 
 مسلك الصيانة الصناعية؛ 
 مسلك اإللكترونيك وأجهزة التواصل 
 مسلك الصيانة المعلوماتية والشبكات 
 مسلك النظم اإللكترونية والرقمية 
 خيلللار  -مسللللك صللليانة المركبلللات المتحركلللة

 السيارات ؛

 :سنوات 5

 مهندس)

 (دولة
 :سنتان

(DUT) الدار البيضاء www.univh2m.ac.m 

يا املدارس العل

 للتكنولوجيا

EST 

 EST)املصدر 

Fes) 

 www.esto.ump.ma وجدة
 www.est-usmba.ac.ma  فاس

 www.est-umi.ac.ma مكناس
 www.ests.ucam.ac.ma آسفي
 www.estb.ac.ma برشيد

   www.est-uh2c.ac.ma  الدار البيضاء
 www.ests.ma   سال

 www.esta.ac.ma أكادير
 www.ucam.ac.ma/est.essaouira الصويرة

 www.estg.ac.ma كلميم
  www.usms.ma بني مالل

 www.estl.ac.ma العيون
 www.umi.ac.ma خنيفرة

 www.uit.ac.ma القنيطرة
 www. ucd.ma سيدي بنور

 http://estfbs.usms.ac.ma  الفقيه بن صالح

Génie Mécanique et 
Productique (GMP) 

 انتقاء

BAC Pro (Indus-Meca; Const,méta; 
Maint, Véhic) 

 :سنتان
(DUT) 

Génie Electrique Bac Pro (ELT, Equits,ELN,Num,) 

Génie Industriel et 
Maintenance (GIM) 

BAC Pro (Maint,Indust; Froid et Cond; 
Maint,Véhic) 

Génie Thermique et 
Energie (GTE) 

Bac Pro (Froid et Cond) 

Techniques de 
Management (TM) 

Bac Pro (Compt, Com, Log) 

Gestion des Ressources 
Humaines (GRH) 

Bac Pro (Compt, Com) 

Techniques de Gestion 
Commerciale (TGC) 

Bac Pro (Compt, Com, Log) 

Gestion Logistique et 
Transport (GLT) 

Bac Pro (Compt, Com, Log) 

املعهد العالي 

الدولي 

 للسياحة

ISIT 

 طنجة

www.isitt.ma 

 شعبة التدبير السياحي

+  انتقاء
 مباراة

 مسلك التجارة 
دبلوم 
 المعهد

 سنوات 3
شعبة التدبير اإلجرائي 

 للفندقة والطعامة

 ،مسلك فنون الطبخ 
  مسلك المحاسبة 
 مسلك خدمات الطعامة 

  

http://www.fstm.ac.ma/
http://www.encg-settat.ma/
http://www.encg-agadir.ac.ma/
http://www.encgt.ma/
http://www.encgo.ump.ma/
http://www.encg-eljadida.ma/
http://www.usmba.ac.ma/
http://www.ensat.ac.ma/
http://www.ensate.ac.ma/
http://www.ensa-agadir.ac.ma/
http://www.ensa.ac.ma/
http://www.ensa-ump.ac.ma/
http://www.est-usmba.ac.ma/ENSA
http://www.ensas.fertat.com/
mailto:ensakh@menara.ma
http://www.ump.ma/
http://www.univ-ibntofail.ac.ma/
http://www.ucd.ma/ensa
http://www.estb.ac.ma/
http://www.estb.ac.ma/
http://www.ensam-umi.ac.ma/
http://www.est-uh2c.ac.ma/
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 مدة التكوين والشهادة املهنية املطلوبةالبكالوريا  التخصصات الرمز املؤسسة

شهادة 
التقني 
 العالي

BTS 

 األنظمة والشبكات المعلوماتية

Système et Réseaux 
Informatiques 

 مسلك الصيانة المعلوماتية والشبكات 

 سنتان
 شهادة التقني العالي

 )انتقاء(

 مسلك تصميم األزياء  فنون وصناعات الطباعة
 مسلك التصنيع الميكانيكي  والمركبةالمواد اللدنية 

 البناء
 رسم البناء 
 أوراش البناء 

 الكهروحيليات
 -النظم اآللية–

 مسلك اإللكترونيك وأجهزة التواصل 

 تجاري -تقنو
 النظم اإللكترونية والرقمية 
 اإللكترونيك وأجهزة التواصل 

 التدبير السياحي

Management Touristique 

  فالحيةتسيير ضيعة 
 فنون الطبخ 
 خدمات الطعامة 

 التدبير التجاري
 التجارة 
 المحاسبة 

 اللوجستيك 

 تقنيات الكهرباء
 الصيانة الصناعية 
 اإللكترونيك وأجهزة التواصل 

 القالبية
 التصنيع الميكانيكي 
 صناعة الطائرات 

 صناعة البنيات المعدنية 

 الصيانة الصناعية
 الصيانة الصناعية 
 ترونيك وأجهزة التواصلاإللك 

 اإلنتاجياتية
 التصنيع الميكانيكي 
 صناعة الطائرات 
 صناعة البنيات المعدنية 

 التبريد وتكييف الهواء  الطاقية

 صيانة السيارات

 الصيانة الصناعية 
 التصنيع الميكانيكي 
 اإللكترونيك وأجهزة التواصل 

 خيار السيارات -صيانة المركبات المتحركة 
 جميع مسالك البكالوريا  السمعي البصري

 المحاسبة والتسيير
 التجارة 
 المحاسبة 
 اللوجستيك 

 تدبير المقاوالت الصغرى والمتوسطة

 تسيير ضيعة فالحية 
 التجارة 

 المحاسبة 

 اللوجستيك 
 األنظمة الكهروبية

Systèmes Electroniques 
 النظم اإللكترونية والرقمية 

 ج الصناعيابتكار المنتو
 الصيانة الصناعية 
 التصنيع الميكانيكي 

 صناعة الطائرات 

 صناعة البنيات المعدنية 

 التسيير اإلداري
 تسيير ضيعة فالحية 
 التجارة 

 المحاسبة 

 اللوجستيك 

 جميع شعب البكالوريا  مباراة+  انتقاء ISTAHTالمعاهد المتخصصة للتكنولوجيا التطبيقية الفندقية والسياحية    
 نتانس

 تقني متخصص

 سنتان جميع شعب البكالوريا )مستوى بكالوريا(  )مستوى تقني( ITHTمعاهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية    

 جميع شعب البكالوريا www.isic.ma ــ    الرباطـ  ب  ISICالمعهد العالي لإلعالم واالتصال 
 سنوات 3

 اإلعالم واالتصال إجازة في

 بكالوريا مهنية فالحية  المعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في المياه والغابات

 سنتان
 تقني متخصص

 (مباراة+  انتقاء)

 معهد التقنيين المتخصصين في المكننة الفالحية والتجهيز القروي  
  الهندسة الكهربائية 
  الهندسة الميكانيكية 

 بكالوريا مهنية فالحية  ن في الفالحةمعهد التقنيين المتخصصي

  التصنيع الميكانيكي  بمراكشمعهد المعادن 
 معهد المعادن بتويسيت الصيانة الصناعية 

 بكالوريا مهنية صناعية IFMEREE معهد التكوين في مهن الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية بوجدة   

 بكالوريا مهنية IFMIA معهد التكوين في مهن صناعة السيارات    

 جميع شعب البكالوريا ISMTL المعهد المتخصص في النقل الطرقي واللوجيستيك    

 حسب التخصصات  المعهد المتخصص في مهن السينما بورززات

 حسب التخصصات  (OFPPTمؤسسات التكوين المهني )

 
  

http://www.isic.ma/


4 
 

 

 

 

 القنيطرةسال الرباط جلهة  للرتبية والتكويناألكادميية اجلهوية  بكالوريا مهنية

 CROSP-Rabatـ  ــ الرباط املدرسي واملهين لتوجيهلاملركز اجلهوي 

 

 
 

 املؤسسة التخصصات وبةالبكالوريا املهنية املطل الفئة املعنية مدة التكوين والشهادة

 سنوات 3

 ضابط صف

 (انتقاء + مباراة)

 المشاة  Infanterie بكالوريا جميع الشعب  ذكور

سلك ضباط الصف للقوات 
 المسلحة الملكية

 المدرعات  Arme Blindée بكالوريا جميع الشعب  ذكور

 المظليون  Troupes Aéroportées بكالوريا جميع الشعب  ذكور

 الرياضة العسكرية  Sport militaire بكالوريا جميع الشعب  اثذكور وإن

 الخيالة  Cavalerie بكالوريا جميع الشعب  ذكور

 التموين  Intendance بكالوريا جميع الشعب  ذكور وإناث

 المصالح االجتماعية  Services Sociaux بكالوريا جميع الشعب  إناث

 اشهر 6

)اختبار كتابي + 
 ضي(شفوي+ريا

 الشرطة حارس أمن القنيطرة -المعهد الملكي للشرطة  بكالوريا جميع الشعب  ذكور وإناث

 دركي ـ مراكش مجموعة مدارس الدرك الملكي بكالوريا جميع الشعب  ذكور وإناث 
مجموعة مدارس الدرك 

 الملكي

 ESBA  المدرسة العليا للفنون الجميلة جميع شعب البكالوريا  سنوات 4

 INBA  المعهد الوطني للفنون الجميلة ميع شعب البكالورياج  سنوات 4

 ISMAC  المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما جميع شعب البكالوريا  سنوات 5/  3

 ISADAC  المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي جميع شعب البكالوريا  سنوات 4/  2

 INAS  الوطني للعمل االجتماعي المعهد جميع شعب البكالوريا  سنوات 4

 جميع شعب البكالوريا  سنتان فما فوق
 IRFCJS  المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة

 تربية األطفال والتنشيط السوسيوثقافي :اإلجازة المهنية

 جميع شعب البكالوريا  سنوات 3
 سلك اإلجازة في التربية

CLE )ئيتخصص التعليم االبتدا  :)بالكلية 

 سنوات 3

 االبتدائي : انتقاء + مقابلة جميع شعب البكالوريا 

بالنسبة للتخصصات:  جميع شعب البكالوريا ESEF   للتربية والتكوين المدارس العليا 
االجتماعيات / الفلسفة / العربية 

 /الفرنسية/االنجليزية / التربية االسالمية

:انتقاء + اختبار )حسب التخصص( الثانوي
 مقابلة كتابي +

 
 سنتان

 سنوات 3

 سنوات 3

 سنوات 5

 سنوات 5

 سنوات 8

 

 العامة الجامعية الدراسات دبلومDEUG...........… 
 األساسية الدراسات في اإلجازة  LF.................... 
 المهنية اإلجازة LP  ..................................... 
 الماستر M   ............................................. 
 المتخصص الماستر MS  ............................... 
 الدكتوراه D  .............................................. 

 الكليات ذات الولوج المفتوح

 
 
 
 

 توجيهات في اإلعداد لالمتحان 

 الزمن تدبري

 حتديد يف رئيسي عامل الوقت إن التلميذ، عزيزي التلميذة، عزيزيت

 على سيساعدك ناجع بشكل فاستعماله االمتحان، يف ومردوديتك أدائك

 .ودائم جيد بشكل املهارات اكتساب من وميكنك األفكار تركيز

 الدراسية السنة من مبكر وقت يف لالمتحان اإلعداد يف الشروع فعدم

 موعد قبل قصري وقت يف اجلهد تكتيف إىل التالميذ ببعض يؤدي

 تتسبب عوامل كلها وهذه يلي،الل السهر إىل اللجوء عرب وذلك االمتحان

 .وللمهارات للمعارف واهلش السطحي االكتساب وراء وتكون اإلرهاق يف

 اإلعداد يتطلبه الذي الكايف الوقت ختصيص البداية، ومند جيب، لذا

 برنامج ووضع األيام وعدد األسابيع عدد احتساب خالل من لالمتحان

 .مناسب
 

 لالمتحان اإلعداد تنظيم
 

 واستتبعاد  أوال بالنجاح التفاؤل لالمتحان اجليد إلعدادا منك يتطلب 

 الفشل؛

 التحصتتيل علتتى التركيتتز جيتتب لالمتحتتان، اإلعتتداد فتتترات ختتالل 

اهلتتاتف  مثتتل ، عملتتك ختتالل اخلارجيتتة املتتؤارات كافتتة عتتن واالبتعتتاد

 متن  كتبريا  جتزءا  تستتهلك  قد اليت احلاسوب جهاز أو  التلفاز أو احملمول

 وقتك؛

 حستتب متتادة لكتتل ستخصصتتها التتيت الزمنيتتة الفتتترة حتديتتد 

 وطبيعتها؛ أمهيتها

 لتةيتيم  وذلتك  ستابةة  اختبتارات  على للتدريب وقت ختصيص 

 الوقتوف  متع  دراستي،  جمتال  وكتل  مادة كل حسب الفعلي حتصيلك

 لتجاوزهتا  جمهوداتتك  وتوجيته  تعترضك قد اليت الصعوبات على

 االمتحان؛ تاريخ قبل

 صتي   متن  املعطيات أهم يهاف تسجل بطاقات إعداد على العمل 

 عليتك  ليستهل  وذلتك ... هامتة  وتتواريخ  علميتة  ونظريات رياضية

 احلاجة؛ عند وتوظيفها استرجاعها

 النوم قبل وخاصة منتظمة بصفة البطاقات هذه إىل الرجوع 

   لذاكرتك؛ املستمر التنشيط على ذلك سيساعدك حيث

 األنشتطة  ممارستة  خاللته  ميكنتك  لالستتراحة  وقت ختصيص 

 متعبة؛ تكون ال أن على الرياضية أو ترفيهيةال

 متن  جمموعتة  إطتار  يف( أمكن إذا) لالمتحان اجلماعي اإلعداد 

 باجلديتتتة ويتستتتمون االمتحتتتان لتتتنف  حيضتتترون األصتتتدقاء

 .بينهم فيما وباالنسجام


