
     



 2صفحة 
CROSP – 2021/2022 املدرس ي واملنهياملركز الجهوي للتوجيه  - األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط ـ سال ـ القنيطرة   

www.facebook.com/crosp.rabat 

  

 األكادميية اجلهوية للتربية و التكوين جلهة الرباط . سال . القنيطرة

 املركز اجلهوي للتوجيه املدرسي واملهين

******* 

 crosprabat@gmail.comالبريد اإللكتروني:
www.facebook.com/crosp.rabat 

 

 ما بعد البكالوريا



   املركز الجهوي للتوجيه املدرس ي واملنهي - األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط ـ سال ـ القنيطرة CROSP – 2021/2022 3صفحة 

www.facebook.com/crosp.rabat 

 

 

 

 
 

 

العليا والمدارس  والمعاهد  الكليات  حول  معلومات  ال كراسة  هذه  تصنيفها    العمومية  تتضمن  تم 

الأقسام   حول  معلومات  تتضمن  كما  عسكري...(،  تجاري،  طبي،  )فلاحي،  موجهة  مجالات  حسب 

ية للمدارس العليا وأقسام تحضير شهادة التقني العالي ومؤسسات التكوين المهني.   سيجد المتصفح والتحضير

ال كراسة ال  ، لهذه  وتكوين  العالي  التعليم  ومؤسسات  المغربية  للجامعات  آخر دليلا  دليلا  ثم  لها،  التابعة  أطر 

للجامعات التابعة  الغير  الأطر  وتكوين  العالي  التعليم  الخاص  بمؤسسات  العالي  التعليم  بمؤسسات  لائحة  مع   ،

 .المعترف بمعادلة شواهدها للشواهد الوطنية

موسم  وتجدر الإشارة إلى أن المعلومات الواردة في هذا الدليل قد تم تحيينها وفق مستجدات نهاية ال

يارة المواقع الإل كترونية  .  ،(1)، وأنها قابلة للتعديل والتغيير2020/2021الدراسي   لذا وجب المواظبة على ز

أطر التوجيه   التواصل مععلى شبكة الأنترنيت، وكذا    مختلف مؤسسات التعليم العالي وتكوين الأطرالخاصة ب

و المدرسية  بالقطاعات  العاملين  الجهوي  التربوي  والمهني  المركز  المدرسي  المستجدات للتوجيه  تتبع  قصد   ،

 . والاطلاع على المزيد من المعلومات والشروحات

الوثيقة ونتمنى   الهدف من إصدار هذه  يتحقق  الجامعي من أطر أن  بالإعلام  المهتمين  أن يجد كل 

، التربوي  ومتعلمينالتوجيه  يينئوأوليا  متعلمات  بو وتر متابعة    ،هم  إمكانات  على  التعرف  من  يمكنهم  ما 

 (.  المغرب ) التعليم العالي العمومي الدراسة العليا ب

الوثيقة،   الذين ساهموا في إعداد هذه  التربوي  التوجيه  شاكرا لكل أطر  بالمركز  العمل  يق  ويبقى فر

 . ناوممنونا لكل ذي رأي بناء أو اقتراح من شأنه الرقي بمستوى إنتاجاتنا شكلا ومضمو 

 

  

 تقديم

 

 واهلل ولي التوفيق 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

 دعت الضرورة لذلك.



 4صفحة 
CROSP – 2021/2022 املدرس ي واملنهياملركز الجهوي للتوجيه  - األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط ـ سال ـ القنيطرة   

www.facebook.com/crosp.rabat 

  



   املركز الجهوي للتوجيه املدرس ي واملنهي - األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط ـ سال ـ القنيطرة CROSP – 2021/2022 5صفحة 

www.facebook.com/crosp.rabat 

 

 

 الصفحة  المحتوى

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

 9 ...................................................................... ...... املفتوح...............................................اللكيات ذات الولوج  
 11 ......................................... ................ .................. ............................................... متعددة التخصصات اللكيات 

 15 ......................... ..................................................التابعة جلامعة محمد اخلامس ـ الرابط  اللكيات ذات الولوج املفتوح
 23 ........ .....................................................................التابعة جلامعة ابن طفيل ـ القنيطرة  اللكيات ذات الولوج املفتوح

 29 .................................. .................... ......................... .العلوم الإسالمية................................................... جمال
 34 ........ ................. .................... .............................. ..الفاليح..............................................................القطاع 

 40 ............. ...................................................................القطاع الطيب وش به الطيب.............................................
 53 ............ .........................................................والأشغال العمومية والطاقة واملعادن..........والنقل قطاع البناء والتعمري 

 56 ................ ......................................................والتس يري...........................................................قطاع التجارة 
 61 . .............................................................. .........مؤسسات ذات تكوينات علمية وتكنولوجية متعددة.....................

 84 ................. ................................................. .........................................والرتمجة قطاع الإعالم والتصال والتوثيق
 89 ... ....................................................................والفندقة.........................................................قطاع الس ياحة 

 91 ..... ............................... ...................................قطاع الصيد البحري واملالحة التجارية ...................................... 
 94 .................. ..............................................................................................القطاع الثقايف والفين والاجامتعي.....

 104 .................. .............................................................................................................القطاع الراييض ..........
 111 .................. .............. .......................................قطاع الرتبية والتعلمي..............................................................

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

 : 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 ..................... .......... ... 

 

153 
154 
155 
157 

 169 .................. ............................. ..............العايل...........................................................................شهادة التقين  
 177 .................. .............................……………ة لها…الأطر التابعدليل اجلامعات املغربية ومؤسسات التعلمي العايل وتكوين 

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

 184 ....................... ..........................................................التكوين املهين.............................................................
 218 ....................... ..... ................................................................................................................منصة توجهييي  

رشادات عامة........................  224 .............. .................. ............ ........................ ................................................ .اإ

 226 ...................... ...................................... ............................................................املراجع................................

 

  



 6صفحة 
CROSP – 2021/2022 املدرس ي واملنهياملركز الجهوي للتوجيه  - األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط ـ سال ـ القنيطرة   

www.facebook.com/crosp.rabat 

 

 

 

 
 

نظام  

LMD 

 

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

 (:Bac+3سنوات ) 3 في  (L)اإلجازة ▪

سيية الدراسات يف اإلجازة ✓ لي  متكين (L) :األسا عيام االلتحيا  مين الطا سيات، أو الشيلل ب عية الدرا  متاب

 .املاسرت فيسلك خاصة

لي  متكن)  (LP)املهنية اإلجازة ✓ سيو  مين الطا ليو   لي  : (شيللال و سييتن األمير ويتع  مسيتللتن بسدا

عيد عيدد )حس  الطال  يلجها تيوفرة( امللا عيد امل ليوم عليى احلصيو  ب يية دب سيات اجلامع مية الدرا  أو العا

 .املؤهالت  تدقي  وبعد املهنية

 (:Bac+5سنوات ) 5 في  (M)الماستر ▪
 .تدقي  املؤهالت وبعد األساسية الدراسات إجازة على احلصو  بعد الطال  يلجه (M):املاسرت ✓

سييرت ✓ صيي  املا جييه :(MS) املتخ ليي  يل عييد الطا لييى احلصييو  ب جييازة ع ييية اإل جييازة أو املهن سيييات  إ الدرا

 .املؤهالت تدقي  بعد األساسية

 (:Bac+8سنوات ) 8 في (D)الدكتوراه  ▪

 .املشروطة املكتسبات إىل واالستجابةاملاسرت  على احلصو  الدكتوراه تتطل  دراسات يف التسجيل إن

السنة  

 اجلامعية 
 أسبوعا من الدراسة والتلييم. 16تتكون السنة اجلامعية من فصلن دراسين، يتضمن كل واحد منهما 

تعريف  

 املسلك 

مين حليل معيريف أو  ▪ مين الوحيدات يؤخيذ  سية  عية متجان يعد مسلك اإلجازة مسارا للتكوين، ويتضمن جممو

 معرفية؛ ويرمي املسلك إىل متكن الطال  من اكتساب معارف ومؤهالت وكفايات؛من عدة حلو  

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

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

تنظيم  

مسلك  

 جازة ال 

 وحدة: 38يتضمن مسلك اإلجازة ستة فصو  دراسية متكونة من 

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

هيينن  ▪ كيوين املم مية أو للت يية العا سيات اجلامع ليدبلوم الدرا سيبة  بيع لتحدييد التوجيه بالن ليو والرا الفصيالن الثا

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

يية، ويتضيمن كيل  ▪ سيية أو املهن عية اإلجيازة األسا ميع طبي سياد  للتعمي  وميتال من  الفصالن اخلامس وال

 (؛6منهما ست وحدات )

تعريف  

 الوحدة 

 

مين عنصيرين متجانسين،  ▪ سيتثناص  حيد وا مين عنصير وا كيون  كيوين، وتت ظيام الت تعد الوحدة املكون األساسي لن

 تدر  بللة واحدة أو أكثر.وميكن أن 

 ميكن تدريس الوحدة على األشكا  التالية: ▪

 درو  نظرية؛ -

 أعما  تطبيلية؛ -

 أنشطة تطبيلية على شكل عمل ميداني؛ -

 مشروع أو تدري . -

ليي  الوصييفي  ▪ فيي  اإلجييراصات ا ييددة يف امل عييد، و عيين ب ليييم  ييي  التع عيين طر حييدة  ميين الو جييزص  تييدريس  وميكيين 

 األعما  التوجيهية إلزامية يف الوحدات األساسية.للوحدة، وتكون 

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

ليا ل جيراصات  ميات الوحيدة، طب لي  تليي سياب معيد  متيوازن ملخت حتدد الدرجة ا صل عليها يف الوحدة باحت

 ا ددة يف املل  الوصفي للوحدة.

استيفاء أو  
اكتساب  
 الوحدة 

 يتم حتصيل الوحدة إما باستيفا ها أو عن طري  املعاوضة: ▪

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

ييه  ✓ ميي إل ليذي تنت لي  للفصيل ا سيتيفاص الطا يي  املعاوضية عنيد ا عين طر تعترب الوحيدة مكتسيبة 

 .الوحدة

استيفاء  
 الفصل 

 يتم حتصيل الفصل إما باستيفا ه أو عن طري  املعاوضة: ▪

ييه يف جمميوع وحيدات  ✓ لينل  ا صيل عل يتم استيفاص فصل من سلك اإلجازة إذا كان معد  ا

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

 .20على  5من وحدات الفصل عن 

بين الفصيلن  ✓ يي  املعاوضية  عين طر صيلن أو الف 4و3أو الفصيلن  2و1ميكن استيفاص الفصل 

نييين  6و5 هييا يف الفصييلن املع طيية ا صييل علي عييد  النل سيياوي م لييى 10حيييو  يي  أن ي  20ع
عين  على األقل، وأن ال تلل النلطة ا صل عليها يف كل وحدة من وحدات الفصلن املعنين 

 . 20على5

استيفاء  
 املسلك 

 يتم استيفاص مسلك اإلجازة بأحد الشرطن التالين: ▪

 وحدات املسلك؛استيفاص مجيع  ✓

 استيفاص مجيع فصو  املسلك؛ ✓

ليوم  ▪ سيية أو دب سيات األسا ليوم اإلجيازة يف الدرا لية عليى دب خيو  استيفاص املسلك احلصيو  حسي  احلا

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

سييتوف لييذين ا نييين ا بيية املع ميين الطل ليي   جييازة بط سييلك اإل ميين  عيية األوىل  سييية األرب صييو  الدرا وا الف

 املطابلة.

املراقبة  
 االستدراكية 

مين  ▪ سيتدراكية يف كيل وحيدة  بية ا يياز مراق ميكن للطال  الذي م يتمكن من استيفاص وحيدات، اجت

 الوحدات املعنية؛

 يتم إجراص املراقبة االستدراكية وف  نفس إجراصات اختبار نهاية الفصل؛ ▪

لييي ▪ لييي  ا بييية الطا يييياز املراق ليييه باجت سيييم   ليييذلك ال ي يييية و صيييفة نها  سيييبها ب حيييدة يكت سيييتوفى الو ذي ا

 االستدراكية بالنسبة هلذه الوحدة؛

 حيتفظ الطال  بالنلطة األعلى بن النلطة ا صل عليها قبل وبعد املراقبة االستدراكية؛ ▪

ثيير املراق ▪ لييى إ ييي  املعاوضيية ع عيين طر سييابها  حييدة أو اكت ليي  للو سييتيفاص الطا نييد ا بيية االسييتدراكية، ع

عيد االسيتدراكت يف كشي   ميع اإلشيارة إىل عبيارة تمسيتوفاة ب فإنه حيتفظ بالنلطة ا صل عليها 

 النل .

إعادة  
التسجيل يف  
الوحدة غري  
 املستوفاة 

ميين  ▪ سييتفادة  ليي  اال كيين للطا سييتوفاة، ومي كييل م حييدة  حييدة يف و مييرة وا ليي   سييجيل الطا عييادة ت يييتم إ

سيتثنا ية الرتخيي  ترخي  من لدن ر ييس  يية، وبصيفة ا ميرة ثان عيادة التسيجيل  املؤسسية قصيد إ

 بإعادة التسجيل مرة ثالثة وأخلة يف الوحدة.

ييتم  ▪ طيرف جمليس اجلامعية و مين  كيل املسيتوفاة  يصاد  على إجراصات إعادة التسجيل يف الوحدات 

 إطالع الطلبة عليه.

 امليزة 

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

 على األقل؛ 20على  16تحسن جدات إذا كان املعد  العام لنل  الوحدات يساوي  ✓

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

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

 .20على  12ويلل عن  20على  10تملبو ت إذا كان هذا املعد  يساوي على األقل  ✓
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 الحالية الهندسة البيداغوجية الجامعية  

LMD 
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 .......................... .. ................................................. العلوم كلية •
 .......................... ........................ ............االقتصاد والتدبري  كلية •
 ........................... .........................  لسياسيةوا القانونية العلوم كلية •

24 

25 

26 

27 

28 
 

 

 

 

  
 : بعض التكوينات بالكليات متعددة التخصصات ذات الولوج المحدود )الولوج عن طريق مباراة(.  (1)
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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.) 

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

 .(D)الدكتوراه   ( سنوات8بكالوريا + ) ▪
 

 

 

 

المسالك  

 المتوفرة

 

 

 

 

 

 

 

 املسالك املتوفرة الكليات

 كليات العلوم ▪

 ؛(SMI)العلوم الرياضية واملعلوميات ▪

 ؛ (SMA)العلوم الرياضية والتطبيلات  ▪

 ؛(SMC)علوم مادة: الكيمياص ▪

 ؛(SMP)علوم مادة: الفيزياص ▪

 ؛(SV)علوم احلياة ▪

 .(STU)علوم األرض والكون ▪

كليااااااااااااااااااااااااااااااااااات ا  ا   العلااااااااااااااااااااااااااااااااااوم  ▪
 (1)اإلنسانية  

 اإلسالمية؛الدراسات  ▪

 ؛)عربي(علم االجتماع ▪
 ؛علم االجتماع)فرنسي( ▪
 )عربي(؛علم النفس ▪
 ؛علم النفس)فرنسي( ▪
 التاريخ واحلضارة؛ ▪
 اجللرافيا؛ ▪
 تدبل وإعداد اجملا  اجللرايف ▪
 الفلسفة؛ ▪

 الدراسات العربية؛ ▪
 الدراسات األمازيلية؛ ▪
 الدراسات اإليطالية؛ ▪

 الدراسات اإلجنليزية؛ ▪
 اإلسبانية؛الدراسات  ▪

 الدراسات الفرنسية؛ ▪

 الدراسات األملانية؛ ▪
 الدراسات الربتلالية؛ ▪
 الدراسات والثلافة الصينية. ▪

كليات العلوم القانونية   ▪
 (1) االقتصا ية  االجتماعية

 اللانون )عربي(؛ ▪

 العلوم االقتصادية والتدبل؛ ▪
 اللانون )فرنسي( ▪
 العلوم السياسية ▪

 الدراسات العربية ▪ كلية اللغة العربية ▪
 الللة العربية والللات احلية ▪

 

 كلية أصول الدين ▪
 كلية الشريعة ▪
 (1)كلية العلوم الشرعية ▪

 (27)انظر الصفحة 

 أصو  الدين والدراسات اللرآنية واحلديثية ▪

 والفلسفة وعلوم األديان يالفكر اإلسالم ▪

 الشريعة واللانون ▪

 الدراسات الشرعية والواقع املعاصر ▪

 

 مالحظات 

 . اتيكللل ةقع اإللكرتونياعدد املسالك املفتوحة خيتل  من كلية ألخرى، للمزيد من املعلومات أنظر املو ◼
سييينة األوىل  ◼ سيييجيل بال ييييات الت ضيييع عمل تيييو  خت ليييو  املف يييية ذات الو سيييات اجلامع ليييرايف باملؤس ييييع ج حميييدد، إىل توز

تيييوفرة  سيييية امل سيييالك الدرا عيييل امل سيييتثناص ب لييي با يييية  ف سيييات اجلامع عيييل املؤس تيييو  يف ب ليييو  املف ضيييع ذات الو ال خي

لييرايف. يييع ج هييا ألي توز سييجيل ب بيية  الت سييجيل الطل ميية لت سيينوية املنظ ملييذكرة ال سيي  ا صييادرح جلييدد ال عيين وزارة ا ة 

 التعليم العالي والبحو العلمي.، قطاع يالتعليم العالي والبحو العلمالرتبية الوطنية والتكوين املهين و
مييبن يف   ◼ هييو  عييددة التخصصييات كمييا  يييات مت عييات كل عييل اجلام ضيين ب عيياله حتت ملييذكورة أ يييات ا ضييافة إىل الكل إ

 الوثيلة املوالية.

 بكل من:تليل تسميات بعل املؤسسات اجلامعية  إحداث و، مت 2020شتنرب  25الصادر يف  2.20.210: تبعا للمرسوم رقم  (1)

سي • يية والسيا ليوم اللانون يية الع ـيـ كل ـيـ جامعة ابن طفيل باللنيطرة: كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ـــ كلية الللات واآلداب والفنون ـ ية ـ

 االقتصاد والتدبل؛كلية 
 جبامعة احلسن األو  بسطات: كلية العلوم اللانونية والسياسية ـــ كلية الللات والفنون والعلوم اإلنسانية. •

 حتويل كلية العلوم الشرعية بالسمارة إىل كلية متعددة التخصصات. جبامعة ابن زهر بأكادير: •
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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 

✓ Etudes Françaises       

✓ Etudes Arabes 

✓ Etudes Islamiques 

✓ Droits en Arabe 

✓ Economie et Gestion 

Licence Professionnelle )LP(:  

 ديداكتيك علوم اللغة العربية وآدابها ✓

 التدبير الترابي والتنمية المجالية ✓

 القانون والفاعل في التنمية ✓

✓ Enseignement du Français 
Licence d’éducation 

 اللغة العربيةالتربية تخصص التعليم الثانوي  ✓
 التربية تخصص التعليم االبتدائي اللغة العربية ✓

Masters:  

 المسرح وفنون الفرجة ✓
 المناهج اللسانية وتحليل الخطاب القرآني ✓
 قانون المنازعات ✓
 الدراسات القر آنية والحديثة وقضايا االجتماع اإلنساني ✓
 المالية اإلسالمية ومقاصد الشريعة ✓
 البناء ومناهج التأويلالشعر العربي القديم  ✓
 هندسة اللغات والتعليم اإللكتروني للغة العربية ✓

 

 

 

 

 

 

 

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

Cadi Ayyad 

 

Marrakech 

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

 

Licence fondamentale (LF) 
✓ Mathématiques et Applications . 
✓ 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 
 

Sidi Mohamed 

Ben Abdellah 

 

Fes 

Faculté Polydisciplinaire de Taza 
www.fpt-usmba.ac.ma/ Sciences mathématiques et Informatique (SMI) 

Licence fondamentale (LF) 

✓ Sciences Mathématiques et applications 

✓ Sciences Mathématiques et Informatique 
✓ Sciences de la Matière physique 
✓ 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 

Masters: 

 المعامالت العقارية  ✓

 استراتيجية صنع القرار ✓

 إعداد التراب وتدبير المجال  ✓

 الجغرافية والحكامة الترابية ✓

 عالقة المغرب بالمشرق العربي خالل العصرين الحديث والمعاصر ✓

✓ Géosciences Risques Naturels et Développement Durable - GRN2D 

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 

✓ Droit Arabe 

Licence Professionnelle )LP( 

✓ Marketing Management Opérationnel 

Masters: 

✓ MASTER DE MATHÉMATIQUES APPLIQUÉES (MMA)  

✓ MASTER DE MANAGEMENT ET FINANCE (MMF) 

✓ MASTER DE BIORESSOURCES ET ENVIRONEMENT (MBE) 

✓ MASTER DE SYSTÈME INTELLIGENTS ET DÉVELOPPEMENT 

DES SYSTÈMES DÉCISIONNELS (MSIDSD) 

Master Spécialisé: 

✓ MASTER D’ACCOMPAGNEMENT ENTREPRENEURIAL (MAE) 

 

 

✓ Etudes Arabes 
✓ Etudes Françaises 
✓ Histoire et Civilisation 
✓ Géographie 
✓ Droit Privé 
✓ Droit général 
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Université Faculté Polydisciplinaire+ Filières(*) 

Ibn Zohr 

 

Agadir 

Faculté Polydisciplinaire d’Ouarzazate 
www.fpo.ma/ 

 

Licence Professionnelle )LP(:  
✓ Gestion de la Production Cinématographique et Audiovisuelle 
✓ Langues Etrangères Appliquées(Communication & Commerce) 
✓ Informatique et Gestion d’Entreprise 
✓ Techniques d’Exploitation des Energies Renouvelables 

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

Masters: 
✓ Master professionnel: Cinéma, Audiovisuel et communication 
✓ Master : Matériaux et Énergie. 

 

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

Licence Professionnelle )LP(:  
✓ Sciences Agro-alimentaire 
✓ Economie de l’entreprise 
✓ Biotechnologies Végétales 
✓ Langues étrangères appliquées 
✓ Gestion de l’Environnement et Développement Durable  
✓ Génie infoematique 
✓ Système informatique embarqués 

Licence Fondamentale (LF): 
✓ Sciences Economiques et de Gestion 

Faculté Polydisciplinaire de Smara 
https://fpdsmara.com/ 

 .مسلك العلوم الشرعية والواقع المعاصر ✓

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 

Masters: 
✓ Chimie de formulation Industrielle 
✓ Comptabilité Contrôle Audit 
✓ Systèmes de télécommunications et Réseaux Informatiques 
✓ Physique Moderne 
✓ Ingénierie des Energies renouvelables et Efficacité Énergétique 
✓ Ingénierie des Systèmes Informatiques 
✓ Management des Ressources Humaines 

 

http://www.fpo.ac.ma/uploads/PDF/New/LEA.pdf
https://fpdsmara.com/
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
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Université Faculté Polydisciplinaire+ Filières(*) 

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 

Licence d’éducation 

Licence d’éducation en langue Française/Cycle Secondaire 

Masters: 
✓ Master Modélisation et Calcul scientifique (MCS) 
✓ Master Sciences des Données et Systèmes Intelligents MSDSI 
✓ Master en chimie des matériaux 
✓ Master Matériaux et Energies 
✓ Master Sciences et Technologies de Systèmes Mondiaux de 

Navigation par Satellites (GNSS) 
✓ Master Littérature et Traduction 
✓ Master Langues, cultures et écologie 

 ماستر  العقار والتعمير ✓
 بالغرب اإلسالمي: قضايا ومناهجماستر الدراسات القرآنية  ✓
 ماستر قانون العقود واألعمال ✓
 التدبير السياسي واإلداري ✓
ماستتتر المقاربتتات  الغيداةوويتتة وتهغيقات تتا   تتي تتتدري  الع تتو   ✓

 الشرعية
 ماستر الفكر النقدي العربي: األصول والمروعيات ✓

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

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

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#collapse2
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. 
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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/
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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 
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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 وأصوله : 1مسار 
 : 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 والحركات االجتماعية التحوالت السوسيومجالية 

 Master التراث الصحراوي والتنمية الترابية

 الدراسات السميائية
 : السميائيات ومناهج تحليل الخطاب 1مسار
 : سميائيات اللفظ والصورة2مسار

Master 

 Master العقيدة والتصوف في الغرب اإلسالمي

 Master العلوم الشرعية والبناء الحضاري

 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 ايا األسرة وتجديد الخطاب االجتهاد في قض
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 اإلجازة األساسية 

 الدراسات العربية •

 : لغة ولسانيات1املسار  ✓

 : آداب وفنون2املسار  ✓

  الدراسات الفرنسية •

 : األدب1املسار  ✓

 ت: اللسانيا2املسار  ✓

  الدراسات اإلجنليزية •

 : الدراسات األدبية1املسار  ✓

 ت: اللسانيا2املسار  ✓
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 الصحافة املكتوبة وااللكرتونية •

 والوسا طية  املهن الفنية •

  وفنون العرضمهن املسر   •

• TEACHING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE  
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 لماستر ا
• Linguistics 

• Langue Française et Diversité 

Linguistique 

 الماستر المتخصص 
• Teaching English As A Foreign Language 

• Didactique, Littérature et Langage  

 اللسانيات العربية واإلعداد اللغوي •

مكونات األدب العربي في المغرب الحديث والمعاصر:   •
 التاريخ والخطابية

 واألدب الشفهي بالمغرب اللهجات العربية  •

 النقد المعاصر: قضايا و رؤى  •

 التواصل وتحليل الخطاب •

 

 

 
  

(1 )  

 والفنون القنيطرة  اآلداباللغات وكلية 

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

Site Web: https://flla.uit.ac.ma/ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، مت  تلسيم:2020شتنرب  25الصادر يف  2.20.210: تبعا للمرسوم رقم   (1)

 والفنون،   كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جبامعة ابن طفيل إىل كليتن : كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية وكلية الللات واآلداب  -

ليي - ييية الع ييية كل لييوم اللانون ييية الع تييدبل وكل صيياد وال ييية االقت يييتن: كل يييل إىل كل بيين طف عيية ا ييية جبام ييية واالجتماع صييادية واللانون وم االقت

 .والسياسية

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=40:etudes-anglaises-&catid=5:departements&Itemid=62
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=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=1593&Itemid=120
http://flsh.uit.ac.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=40&Itemid=62#licences-professionnelles
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www.facebook.com/crosp.rabat 

 
   

 

 

 

 

 
 

 

ة
از

ج
إل

 ا
ك

ال
س

م
 

ة 
سي

سا
أل

ا
 

 
 

 

 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 •
 

 مسالك اإلجازة

 المهنية 

 نظم املعلومات اجللرافية وتدبل اجملا   •
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 الماستر 

 الشرعية  العلوم في االختالف •

 التفسير ومناهج القرآني الخطاب •

 والمعاصر الحديث المقارن المغاربي التاريخ •

 المتوسطي والعالم المغارب تاريخ •

 وقضايا مدارس المعاصرة الفلسفة •

 واتجاها  قضايا الحديثة الفلسفة •

 االسالمية والفلسفة المنطق •

 التربية سوسيولوجيا •

 المحلية التنمية سوسيولوجبا •

• Changements Climatiques, Ressources en 
Eau et développement durable au Maroc 

• Sciences du Territoire 

 الماستر المتخصص 
• Dynamique et Gestion de 

l'environnement 
• Sociologie de l'espace et question 

de développement régional 

 

 

 
  

 

 القنيطرة  اإلنسانية واالجتماعيةكلية العلوم  

Tél : (+212) 5 37 32 96 03 

Site Web: https://fshs.uit.ac.ma/ 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، مت  تلسيم:2020شتنرب  25الصادر يف  2.20.210تبعا للمرسوم رقم  :  (1)

 والفنون،   كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جبامعة ابن طفيل إىل كليتن : كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية وكلية الللات واآلداب  -

يييل إىل ك - بيين طف عيية ا ييية جبام ييية واالجتماع صييادية واللانون لييوم االقت ييية الع ييية كل لييوم اللانون ييية الع تييدبل وكل صيياد وال ييية االقت يييتن: كل ل

 .والسياسية

(1 )  

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=41:etudes-islamiques-&catid=5:departements&Itemid=63
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=42:histoire-et-civilisation&catid=5:departements&Itemid=64
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=43:geographie&catid=5:departements&Itemid=65
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=44:philosophie-a-sociologie-&catid=5:departements&Itemid=66
https://fshs.uit.ac.ma/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8/%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AE%D8%AA%D9%84%D8%A7%D9%81-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%88%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%B9%D9%8A%D8%A9/
https://fshs.uit.ac.ma/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8/%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%B7%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86%D9%8A-%D9%88-%D9%85%D9%86%D8%A7%D9%87%D8%AC-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%B3%D9%8A%D8%B1/
https://fshs.uit.ac.ma/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8/%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1/
https://fshs.uit.ac.ma/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8/%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1/%D8%AA%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%AE-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%A8-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7%D9%8A/
https://fshs.uit.ac.ma/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8/%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1/
https://fshs.uit.ac.ma/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8/%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AB%D8%A9-%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7-%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D9%87%D8%A7/
https://fshs.uit.ac.ma/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8/%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%B7%D9%82-%D9%88-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%8A%D8%A9/
https://fshs.uit.ac.ma/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8/%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1/%D8%B3%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/
https://fshs.uit.ac.ma/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8/%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1/%D8%B3%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D8%A8%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9/
https://fshs.uit.ac.ma/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8/%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1/
https://fshs.uit.ac.ma/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8/%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1/
https://fshs.uit.ac.ma/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8/%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7/sciences-du-territoire/
https://fshs.uit.ac.ma/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8/%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1-3/
https://fshs.uit.ac.ma/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8/%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%BA%D8%B1%D8%A7%D9%81%D9%8A%D8%A7/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1-3/
https://fshs.uit.ac.ma/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8/%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1/%D8%B3%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D9%88%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7/
https://fshs.uit.ac.ma/%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B9%D8%A8/%D8%B4%D8%B9%D8%A8%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D8%A9-%D9%88-%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9-%D9%88%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1/%D8%B3%D9%88%D8%B3%D9%8A%D9%88%D9%84%D9%88%D8%AC%D9%8A%D8%A7-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AC%D8%A7%D9%84-%D9%88%D9%82%D8%B6%D8%A7%D9%8A%D8%A7/
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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 

 

 

SCIENCES ECONOMIQUES ET GESTION  

 Licence en Economie 

 Licence en Gestion Comptable 

 Licence en Gestion Financière 

 Licence en Management Logistique 

 Licence en Marketing et Commerce 

 Licence en MRH 

 

CYCLE DE 
MASTER 

1) FINANCE / AUDIT 

2) MARKETING ET LOGISTIQUE 

Parcours 1 : Marketing et Distribution 

Parcours 2 : Logistique et Supply Chain 
 

3) 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 

 fsjes.uit.ac.ma Site Web: 

 

 
 

 

(1 )  

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 ، سيتم  تلسيم:2020شتنرب  25الصادر يف  2.20.210(: تبعا للمرسوم رقم 1)

 والفنون،   كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جبامعة ابن طفيل إىل كليتن : كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية وكلية الللات واآلداب  -

بيين  - عيية ا ييية جبام ييية واالجتماع صييادية واللانون لييوم االقت ييية الع ييية كل لييوم اللانون ييية الع تييدبل وكل صيياد وال ييية االقت يييتن: كل يييل إىل كل طف

 .والسياسية

http://fsjes.uit.ac.ma/
http://fsjes.uit.ac.ma/
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 اإلجازة في الدراســات األساسيـــة في القانــون
  

 مسار : القانون الخاص بالعربية  •

 مسار : القانون العام بالعربية  •

 

• Parcours : Droit public en français 

• Parcours : Droit privé en français 

 
 

ك 
ال

س
م

تر 
س

ما
ال

 

 
 

 

 الماستر 

 ماستر العقار واألعمال  •

 ماستر المنازعات  •

 ماستر المهن القانونية والقضائية  •

• Master Droit des affaires 

  

(1 )  
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 الشريعة كلية.................................................................... 

  الكلية متعددة التخصصات بالسمارة............................................. 

 احلسنية احلديو دار.............................................................. 
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مدة  

الدراسة  

 والدبلوم 

 

 الدبلوم مدة الدراسة

 (DEUGدبلوم الدراسات اجلامعية العامة )  (2بكالوريا + سنتان ) ▪

 (LFاإلجازة يف الدراسات األساسية )  ( سنوات3بكالوريا + ) ▪

 (M)املاسرت   ( سنوات5بكالوريا + ) ▪

 (D)الدكتوراه   ( سنوات8بكالوريا + ) ▪
 

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  ــ  كلية الشريعة

الكلية متعددة التخصصات 
(1)

 والواقع املعاصرالشرعية  العلوممسلك   السمارة 

 

شروط  

 الولوج

حييامل يييات  هييذه الكل حيي  ب شييع يلت يييا مجيييع ال شييهادة البكالور عيياة  ،و  يييع الدون مرا عييدى كلييي   ، لييرايفاجلتوز مييا 

 .الشريعة  بكل من فا  وأكادير حيو ختضعان للتوزيع اجللرايف حس  اجلهة ال  ينتمي هلا الطال  

 

ملف 

 التسجيل 

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

 وعنوان الطال ؛ اسممتنربة حتمل  أظرفة ▪
 

 : ملحوظة

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

 عدد النسخ املطلوبة من كل وثيقة خيتلف من كلية ألخرى؛  ▪

 جامعة؛ فترة التسجيل حتدد من طـرف كل  ▪
 

 ن يواالعن

 الفاكس اهلاتف العنوان املؤسسة

 كلية أصو  الدين
نهج عبد اخلال  الطريس، ص.ب: 

 ، تطوان. 95
0539 97 43 18 

0539 97 39 

69 

 كلية الشريعة بفا 
، طري  صفرو، ظهر 2حي الزهور 

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

0535 64 03 

07 

،  52املزار، آيت ملو ، ص.ب: بآكاديركلية الشريعة 
 آكادير.

0528 24 18 68/69 
0528 24 12 

28 

الكلية متعددة التخصصات 
(1)

 /https://fpdsmara.com السمارة 195حي السالم، ص ب:  

 

 
 
 

36 
  

 ، مت حتويل كلية العلوم الشرعية بالسمارة إىل كلية متعددة التخصصات2020شتنرب  25الصادر يف  2.20.210تبعا للمرسوم رقم : (1)

 

 

https://fpdsmara.com/
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 تقديم 

صييلن  سييي املتخصيي  لفا ييدة احلا كييوين األسا سييلك الت تلدم دار احلديو احلسنية تكوينا ب

 على شهادة البكالوريا.

سييتلر   تييو  ت هييا فصييالن حتضييليان، وت سيينوات(، من بييع  ييية فصييو  )أر سييلك فان هييذا ال سيية ب الدرا

 باحلصو  على إجازة دار احلديو احلسنية يف علوم الدين.

 

 

 شروط الترشيح 

 يشرتط يف املرتش  )ة(:

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

ييية أو  سييية اجلار سيينة الدرا معرتف مبعادلتها إلحداهما، شريطة أن تكون الشهادة مسلمة يف ال

 السنة املاضية؛

  ليية 20من  12أن ال يلل املعد  العام عن ميين الل يييه يف كييل  ، وأن ال يلل املعد  ا صييل عل

سييية ليية اإلسييبانية العربية والللة الفرن ييية أو الل ليية اإلجنليز سيين  البكالور والل عيين يف   12يييا 

 . 20من 

 

 ملف الترشيح 

 يتكون مل  الرتشي  من الوثا   التالية:

  عييا لي طل  املشاركة مكتوب موجه إىل مدير املؤسسة، يبن فيه املرتشيي  ا ييه الشخصييي وال

لييات  بيين الل ميين  ييية  ييية الثان ليية األجنب ييية األوىل والل ليية األجنب حيييدد الل هلييات ، و قييم ا نييه ور وعنوا

 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:

 يودع مل  الرتشي  لدى إدارة املؤسسة )مصلحة شؤون الطلبة(، أو ميكن إرساله عرب الربيد -
ييي   ؛يف اآلجييا  ا ييددة عيين طر ليي  الرتشييي   سييا  م ليييهم إر يييتعن ع مييوظفن  سييبة لل )بالن

 وقا مبوافلة اإلدارة ال  ينتمون إليها(.السلم اإلداري مرف

ييية يف مليير املؤسسيية،  - بييارات الكتاب عيين مواعيييد االخت يتم اإلعالن عن نتيجة االنتلاص األولي و

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

 الطريلة.يتم اإلعالن عن النتيجة النها ية وعن موعد التسجيل بنفس  -

 

عنوان 

 المؤسسة 

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

 يتم اإلعالن عن نتا ج االنتلاص األولي يف ملر املؤسسة،

 www.edhh.orgويف موقعها على األنرتنيت: 
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 أهداف التكوين

مييي معهد حممد الساد   حييو العل عييالي والب ليييم ال ييية للتع لللراصات والدراسات اللرآنية هو مؤسسة وطن

ميين مبنيياهج  يهدف إىل تكوين قراص متميزين وعلماص متخصصن يف اللراصات ويف الدراسات اللرآنية، مل

سييراره  كييريم وأ لييرآن ال تييربز عظميية ال جييادة ورصييينة  البحو العلمي وأدواته، وقادرين على إجناز دراسات 

 ليلته، وتوسيع املعرفة اإلنسانية بالتعري  به ونشر تعاليمه يف أرقى صورة.وح

 

نظام الدراسة 

 والتكوين 

 

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

 :وسلك املاسرتاللرآنية(

إىل تكوين الطال  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 متكن الطال  من التخص  العلمي العمي  يف علوم اللراصات والدراسات  ويهدف سلك املاسرت •

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

 أصو  املناظرة وأسالي  التواصل.

 

 روط الترشيح ش

 يشرتط يف املرتش  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 

 

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

 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 •
وتلخيصه واإلجابة عن أسئلة يتضمن شكل نص 

 تتعلق بالقضايا اللغوية والفكرية الواردة فيه 
 1 ساعات  3

 
 

 ملف الترشيح 

 

 من الوثا   التالية: يتكون مل  الرتشي  لولو  سلك اإلجازة

نييه - مييل وعنوا شييعبة  طل  مكتوب موجه إىل مدير املعهد يبن فيه املرتشيي  ا ييه الكا فييه وال قييم هات ور

 خيتارها؛ال  

سييخة  - هلييا مصييحوبة عنييد االقتضيياص بن ليية  شييهادة معاد يييا أو ل نسخة مصاد  عليها من شهادة البكالور

 من قرار املعادلة؛

 نسخة مصاد  عليها من بطاقة التعري  الوطنية؛ -

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

  للمرتش ؛ن فوتوكرافيتنصورت -
 .طابعا بريديا والعنوان الشخصي للمرتش  حيمالن نظرف -

 

عنوان 

 المؤسسة 

عييادي،  عييرب الربيييد ال هييد أو ميكيين إرسيياهلا  لييدى إدارة املع شييرة  يف اآلجييا  ا ييددة، تودع ملفات الرتشي  مبا

قييم والدراسات اللرآنية،  معهد حممد الساد  لللراصاتعلى العنوان التالي:  لييداهومي، ر يييور  ، 2زنلة ا د

 اجلامع، الرباط.
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 أهداف التكوين

 

كييوين  ميية الت هييا مه هييد إلي مدرسة العلوم اإلسالمية مؤسسة للتعليم العالي تابعة جلامعة اللروين، يع

لييات  ييية والل ليية العرب لييوم الل يييان وتارخيهييا، وع لييم األد كيير اإلسييالمي وع شييرعية والف لييوم ال جمييا  الع يف 

 األخرى.

 

الدراسة  نظام 

 والتكوين 

 

 ينظم التكوين والتدريس باملدرسة وف  السلكن التالين:

 ؛سلك العالمية العليا •

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

عييد 5تستلر  الدراسة بسلك العاملية العليا مخس ) يييا( سنوات ب ثييالث ) ،البكالور لييدكتوراه  سييلك ا ( 3وب
 سنوات بعد العاملية.

 
 

 شروط الترشيح 

 

 تفت  املباراة لولو  السنة األوىل بسلك العاملية يف وجه الطلبة:

 احلاصلن على شهادة باكالوريا التعليم الثانوي. •

 حلافظن لللرآن الكريم.وا •

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

 

 ملف الترشيح 

 

 يتكون مل  الرتشي  من الوثا   التالية:

 طل  مكتوب يبن فيه املرتش  ا ه الشخصي والعا لي وعنوانه؛ •

 نسخة مشهود مبطابلتها ألصل شهادة الباكالوريا؛ •

 باملرتش ؛نسخة مشهود مبطابلتها ألصل البطاقة الوطنية للتعري  اخلاصة  •

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

 أربع صور فوتوكرافية للمرتش ؛ •

  حيمالن طابعا بريديا والعنوان الشخصي للمرتش ؛نظرف •
 

 

 مراحل المباراة 

 

 

 تنظم املباراة على  ثالث مراحل:

 املرتشحن عن طري  دراسة ملفاتهم.: يتم فيها انتلاص المرحلة األولى •

 : يتم فيها التحل  من حفظ اللرآن الكريم.المرحلة الثانية •

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

 

عنوان 

 المؤسسة 

 

 التالي:إىل العنوان  ترسل ملفات الرتشي  يف اآلجا  ا ددة من طرف املدرسة كل سنة

 مدرسة العلوم اإلسالمية، أنفا، مسجد احلسن الثاني، الدار البيضاص.
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 والبيطرة للزراعة الثاني احلسن معهد (IAV)...................................... 

 مكنا  للفالحة، الوطنية املدرسة (ENAM)...................................... 

 للمهندسن اللابوية الوطنية املدرسة (ENFI) .................................... 
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 ،إعداد أطر عليا هلا كفاصة علمية وتلنية يف خمتل  اجملاالت املتصلة بالفالحة و الزراعة والتنمية اللروية ▪
 العام اللروي وتطوير الصناعات الزراعية واللذا ية.املساهمة يف اجلهود التنموية لسد حاجيات  ▪

أهداف 

 التكوين 

 

 

 

بيياقي التخصصييات 5( سنوات بالنسبة للط  البيطييري ومخييس )6تدوم الدراسة باملعهد ست ) سييبة ل سيينوات بالن  )

عيية ت (APESA)منها سنة حتضلية واحدةت ليية يف الزرا نييد  دو ، حيصل بعدها الطال  املتخر  على دبلوم مه

 .بيطريال  الطوبوكرافيا أو الطأو 

مدة 

  التكوين

 والدبلوم

 

 

 

 بعد السنة التحضلية خيتار الطال  الناج  متابعة تكوينه يف إحدى التخصصات التالية:

 تجهيز اللرويلا • الزراعة •

 الفالحية واللذا يةالصناعة  • اهلندسة الطبوكرافية •

 الط  البيطري • البستنة ـ وقاية النباتات ـ إعداد املساحات اخلضراص •

 

 
البستنة   -وقاية النباتات   - إعداد املساحات اخلضراص-خيتارون التخصصات التالية:الطلبة الذين : ملحوظة

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

 التخصصات 

 
 

 
 

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

 حاصال على شهادة البكالوريا للسنة اجلارية يف إحدى الشع  التالية: ▪

شروط 

 الترشيح 

 
 علوم احلياة واألرض؛  علوم فيزيا ية؛  علوم رياضية ) أ (؛  

 

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

 سنة على األكثر يف فات  شتنرب من سنة الرتشي . 23باللا من العمر  ▪
 

 :االلتحا  بالسنة الثالثة شعبة اهلندسة الطبوكرافية

يييا للمهندسيين )ميكن لطلبة األقسام التحضلية للمدار   شييعبة اهلندسيية MPالعل ثيية  سيينة الثال حييا  بال ( االلت

 الطبوكرافية بعد اجتياز املباراة الوطنية املشرتكة بنجا .

 
  :األوىل من سلك املهندسنااللتحا  بالسنة 

 :   يفت  املعهد مباراة  لولو  السنة األوىل من سلك املهندسن يف أحد التخصصن

- Sciences Géomatiques et Ingénierie Topographique 

- Génie Rural 
ييية: شيييواهد التال ليييدبلومات وال حييياملي ا جييه  حيييد   DEUG (MIP), L(MIP) يف و صييي  يف أ ليييين متخ أو ت

 . متدرسهم التخصصن ،واحلاصلن على ميزة تحسنت خال 
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 :( APESA)  اللتحا  بالسنة التحضلية للدراسات العليا الفالحيةا

 انتلاص، بناص على نتا ج البكالوريا وحس  معامالت خاصة باملعهد؛ ▪

 اختبار كتابي )عبارة عن را ز(؛ ▪

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

 العدد اإلمجالي للمرتشحن.
 

كيفية  

 القبول 

 

 

 

 ( APESAاللتحا  بالسنة التحضلية للدراسات العليا الفالحية ) ا

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

www.iav.ac.ma   

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

 عرب موقع التسجيل.+ صورة شخصية  للمرتش  . إرسا  صورة رقمية لوصل أداص مصاري  مل  الرتشي   3

(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  

 ولياأل

 
 

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

 ، 6202ص.ب.

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

 310810100002400401870145حساب املعهد لدى اخلزينة العامة للمملكة رقم: 

عنوان  

 المؤسسة 
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 أهداف التكوين
 

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

 الفالحية والزراعية.

 

 مدة  التكوين

 والدبلوم 

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

 السلك اإلعدادي: سنتان؛ ▪

 سلك املهندسن: ثالث سنوات. ▪
ى دبلوم مهند  زراعي يف أحد التخصصات تتو  السنوات اخلمس حبصو  الطال  املتخر  عل

 التالية:

 

 

 

 

 
 

 

 شروط الترشيح 

 يشرتط يف املرتش :

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

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

 علوم احلياة واألرض؛ العلوم الفيزيا ية ؛ العلوم الزراعية؛ -

 بكالوريا مهنية: تدبل ضيعة فالحية -

 )من النظام الفرنسي(. Sبكالوريا نوع  -

 سنة يف نهاية دجنرب من سنة الرتشي . 23أن ال يتعدى  ▪

 

 كيفية القبول 

 ؛معد  االمتحان الوطين انتلاص أولي، بناص على ▪
 .بالنسبة للملبولن يف االنتلاص األولي  كتابية اختبارات  ▪

 ملحوظة: 

يييتم  ✓ بالنسبة للحاصلن على بكالوريا علوم زراعية  وبكالوريا مهنية)تدبل ضيعة فالحييية( 

 .14/20اعتماد عتبة انتلاص تساوي 
تييا ج  ✓ عييرض الن ليي يييتم  سيية  ، ف نييي للمدر قييع اإللكرتو شييحن  عييرب املو لييى املرت لييذا  يي  ع

 مراجعة  هذا املوقع بانتظام ملعرفة النتا ج.

 

 

مسطرة  

 الترشيح 

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

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

درهم ( يف احلساب املفتو  باسم املدرسة الوطنية للفالحيية  60يتم أداص مصاري  التسجيل يف املباراة ) 

 مبكنا  باخلزينة العامة للمملكة . 
 اإلنرتنت.   االحتفاظ بوصل أداص مصاري  التسجيل إلرساله عند تسجيل طل  الرتشي  عرب 

 

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

Km10,route Haj Kaddour, 50000, Meknès 

 
  

• Arboriculture Fruitière, Oléiculture et Viticulture 

• Ingénierie de Développement Rural 

• Protection des Plantes et Environnement 

• Ingénierie Agro-Economique 

• Productions Animales et Pastoralisme 

• Sciences et Techniques des Productions Végétales 

 

 
 

http://www.enameknes.ac.ma/
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مييل  يييا متخصصيية ومؤهليية للع يهدف التكوين باملدرسة الوطنية اللابوية للمهندسن إىل إعداد أطر عل

 يف  اللطاع اللابوي واجملاالت املرتبطة به.
 أهداف

 التكوين
 

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

 

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

 احلسن الثاني للزراعة والبيطرة واملدرسة الوطنية للفالحة.

 . دبلوم اللابوية العامةالسلك الثاني )ختص (: سنتان، حيصل بعدهما الطال  الناج  على  ❖

عييدهما الطا ❖ سيينتان، حيصييل ب نيياج  علييى السلك الثالو )ختصيي  معميي (:  نيد ليي  ال ليوم مه  دب
 يف أحد التخصصات التالية: الدولة

 تهيئة اللابات  Aménagement des Forets  

 االقتصاد اللابوي  Economie Forestière 

 ة املنتجات اللابويةمالرفع من قي  Valorisation des Produits Forestiers 

  مليييييييوارد تيييييييدبل ا ئييييييية و ليييييييم البي ع

 الطبيعية

 Ecologie et Gestion des Ressources 

Naturelles 
 

مدة التكوين  

 والدبلوم 

 

   
باملدرسة الوطنية اللابوية للمهندسن بعد قضاص سنتن  بالسنة األوىل من السلك الثانييتم االلتحا   

يييية  سييية الوطن عييية أو باملدر صييي  الزرا طيييرة يف خت عييية والبي ثييياني للزرا سييين ال هيييد احل كيييوين مبع مييين الت

 للفالحة،  وبعد اجتياز مباراة تشمل ما يلي:

 انتلاص؛ -

 اختبارات لللدرات البدنية؛ -

 روا ز تسيكو تلنيةت. -
 مباشرة بالنسبة للحاصلن على دبلوم اللابوية العامة. نة األوىل من السلك الثالوااللتحا  بالسويتم        

 

شروط  

 االلتحاق 

 

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

 0537861149الفاكس: ـ    0537861149/ 3704اهلات : 

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

عنوان 

 المؤسسة 
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 أهداف التكوين

أيت ملو  تكوينا بسلك التلنين املتخصصن يف جمالي تسوي   ــيلدم مرك  البستنة بأكادير 

 املنتجات الفالحية والبستنة وإعداد املساحات اخلضراص.

 

  مدة التكوين

 والدبلوم 

 يدوم التكوين سنتن حيصل بعدها الطال  املتخر  على دبلوم تلين متخص  يف:

1. Technico-commercial en productions Horticoles ; 

2. Cultures Ornementales et Aménagement paysager ; 

3. Conditionnement et Valorisation des Produits Agricoles. 

 

 الترشيح شروط 

 
 أن يكون:)ة( يشرتط يف املرتش  

 

 ؛جنسية ملربية 
 ييية، أو  حاصال على شهادة البكالوريا علوم زراعييية ،أو علييوم احلييياة واألرض، أو علييوم فيزيا 

 علوم رياضية تأت للسنة احلالية أو املاضية؛

  عند بداية التكوينسنة  30السن أقل من. 
 

 

 كيفية القبول 

   نتا ج االمتحان الوطين املوحد ؛يتم اللبو  بناص على انتلاص مرتكز على 
  بييولن يف شيييحن املل سيييتدعاص املرت يييياز يييتم ا نيييي الجت ييييدهم اإللكرتو عييرب بر ليييي  لييياص األو االنت

 االختبارات الكتابية.

 

 الترشيح  ملف

 عرب منصة املباراة: التسجيل يف املباراةيتم عند فت  باب الرتشي   -

concours.agriculture.gov.ma-https://fpa 

 

 عنوان المؤسسة 

 معهد احلسن الثاني للزراعة والبيطرة

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

 0528242026/  0528240155/  0528241006اهلات : 

 0528242243الفاكس: 
 

 

 
 
 

 
 
 

 

 
 

  
  

 

 

 

 

https://fpa-concours.agriculture.gov.ma/
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 أهداف التكوين

كييوين  • هييدف الت شييعبة ي طيي ب سييتجي   ال يييا ت طيير عل عييداد أ بيية األمييراض إىل إ عييال  وحمار حلاجيييات ال

 والوقاية منها.

شييعبة هييدف ي • كييوين ب صييدليةالت ييية  ال ييية عال خييربات تلن يييا مؤهليية ومتييوفرة علييى  طيير عل كييوين أ إىل ت

متكنها من مزاولة عملها يف خمتل  ميادين الصيدلة، سواص يف املختربات أو املستشفيات أو املؤسسات 

 الصناعية الصيدلية أو يف جما  البحو العلمي.

كييوين  • هييدف الت طيي  األسييناني ييية متكام ب لييى ر  تييوفرة ع يييا م طيير عل عييداد أ ليية ألمييراض األسيينان إىل إ

ييية مسيياعدة يف  والفم من جوانبها التشخيصية والعالجية، وكذا إعداد أطر تلنية متخصصيية وتلن

 جما  ط  األسنان.

 
 

 

 

  نيمدة التكو

 والدبلوم 

 تستلر  مدة الدراسة يف كليات الط  والصيدلة وكلي  ط  األسنان:

 بالنسبة للتكوين يف الط ؛ ، ( تتو  بنيل دبلوم دكتور يف الط 07سبع سنوات ) -

 ، بالنسبة للتكوين يف الصيدلة؛( تتو  بنيل دبلوم دكتور يف الصيدلة06ست سنوات ) -

 ( تتو  بنيل دبلوم دكتور يف ط  األسنان، بالنسبة للتكوين يف ط  األسنان.06ست سنوات ) -

 

 

 
 

   شروط الترشيح

 

 أن يكون:ولو  السنة األوىل ليشرتط يف املرتش  

يييا  شييهادة البكالور لييى  صييال ع شييي  أو حا سيينة الرت يييا ل سييلك البكالور ميين  ييية  سيينة النها  سييجال بال يف م

ضييية تأت أو مسييلكي لييوم الريا ييية أو  مسييلك أو تبت الع لييوم الفيزيا  علييوم احلييياة واألرض أو مسييلك الع

 ؛يعادهلامسلك العلوم الزراعية أو ما 
 

 
 

 

 

 كيفية القبول 

ييياتيتم ولو   سيينة األوىل بكل طيي  األسيينان  الطيي  والصيييدلة  ال بيياراة وكلييي   عييد جنييا  املرتشيي  يف امل ب

(: ةاملشرتكة لولو  التخصصات الطبية والصيدلية )شعبة الط  وشعبة ط  األسنان وشعبة الصيدل

 جترى هذه املباراة على مرحلتن:

 يرتكز: انتلاص متهيدي •

بالنسبة للمرتشحن للحاصلن على شهادة البكالوريا الوطنية: على املعد  ا صل عليه  ✓

هييا يف  %75يف امتحان البكالوريا عن طري  احتساب  من املعد  العام للنل  ا صييل علي

 من املعد  العام للنل  ا صل عليها يف االمتحان اجلهوي %25االمتحان الوطين، و

ليينل  بالنسبة للمرتش ✓ حن للحاصلن على شهادة البكالوريا األجنبية: على املعد  العام ل

 ا صل عليها.

تيييابي: • بيييار ك تيييه  اخت ليييوم  3مد شيييعبة الع ييييا  بيييرامج البكالور نيييات ) بيييع مكو شيييمل أر سييياعات وي

 : التجريبية(

 (1) معامل  ؛(البيولوجيا): اختبار علوم احلياة األو  املكون ✓

 (1) معامل  الفيزياص؛: اختبار الثاني املكون ✓

 (1) معامل  : اختبار الكيمياص؛الثالو املكون ✓

 (1) معامل  .: اختبار الرياضياتالرابع املكون ✓

يف أي مادة من املواد  20/5، وتعترب أي درجة أقل من 20كلى  0يليم كل اختبار بدرجة من  -

 األربعة درجة موجبة ل قصاص.
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 الترشيح مسطرة

الرتشي ، يتعن على املرتشحن الراكبن يف اجتياز املباراة املشرتكة لولو  كليات الط  بعد فت  باب 

بيياراة علييى  صيية بامل ييية اخلا بيية اإللكرتون سييجيل ترشيييحهم علييى البوا طيي  األسيينان ت والصيدلة وكلي  

 العنوان التالي:

www.cursussup.gov.ma/medecine 
املشاركة يف املباراة، ترتي  الشع  الثالث )طيي  وصيييدلة ويتعن على كل مرتش ، أثناص تعبئة طل  

 وط  األسنان(، حس  اختياره ووف  التوزيع اجللرايف.

نسخة من هذه الشهادة  حتميل وإضافة األجنبية  احلاصلن على شهادة البكالوريكما يتعن على  ا

اللرض على  يف الفضاص املخص  هلذاوكذا كش  نلطهم ونسخة من بطاقة التعري  الوطنية 

 www.cursussup.gov.ma/medecine :  البوابة اإللكرتونية اخلاصة باملباراة
 

 

ولوج السنة  

الثالثة من شعبة  

 الصيدلة  

 )نظام الجسور( 

 الطلبة احلاصلون على:

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

(STU.) 

( ختص  علوم احلياة DEUG és sciencesالدراسات اجلامعية العامة يف العلوم )دبلوم  -

 (.CBبيولوجيا ) -( وختص  كيمياصSVTواألرض )

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

 (.BCGجيولوجيا )

بييع ) سيية أر مييدة الدرا سييتلر   يييل 4ت تييو  بن سيينوات ت لييوم دكتييور يف الصيييدلة(  عيين دب بييو   يييتم الل ، و

 طري :

ليينل   انتلاص أولي، بناص على دراسة ملفات الرتشي  ) يؤخذ ▪ يييزات وا سيية و امل مييدة الدرا بعن االعتبار 

ضيييات  ييياص والريا ييياص والكيم مييواد الفيز ا صل عليها خال  السنتن اجلامعيتن األوىل والثانية يف 

 والكيمياص اإلحيا ية والبيولوجيا(؛

 كتابية تهم املواد التالية: اختبارات ▪

 (؛3دقيلة معامل  60البيولوجيا ) ✓

 (؛1عامل دقيلة م 60الفيزياص ) ✓

 (.3دقيلة معامل  60الكيمياص والكيمياص اإلحيا ية ) ✓
 ملحوظة:

ـــ يتم اختيار مواضيع هذه االختبارات من ملرر السنتن األوىل والثانية من دبلوم الدراسات 

 (.STU( أو علوم األرض والكون )SV( يف علوم احلياة )DEUGاجلامعية العامة  )

 
 

 تكوينات أخرى 

)بكلية الط  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 
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 (DUT)تحضير الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا  ◄

 ؛(Assistant Dentaire)د طبي  األسنان مساع التخص : •

 (؛2سنتان ) التكوين: مدة  •

 بكالوريا علمية؛ شروط الرتشي  :  •

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

 مل  الرتشي :    •

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

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

تكوينات   بطاقة التسجيل األولي عرب األنرتنيت.  -

 أخرى 

بكليتي طب  

 األسنان

 (LP)تحضير اإلجازة المهنية   ◄

 Prothésiste Dentaireالتخص :   •

 (؛3ثالث سنوات ) مدة التكوين:  •

 بكالوريا علمية أو ما يعادهلا؛ شروط الرتشي  :  •

 انتلاص؛ كيفية اللبو : •

 مل  الرتشي :    •

 طل  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 
 

 

حس  روافد كل كلية من كليات الط  والصيدلة أو كلي  تعن على املرتشحن أن يراعوا عند تلديم ترشيحاتهم التوزيع اجللرايف ي

   ط  األسنان. –شعبة الصيدلة  –ط  األسنان، وحتديد الشعبة املطلوبة: شعبة الط  
 

 

 
 

 

 املوقع اإللكرتوني كليات ال نيعنو الشعبة الكلية

 الرباط

 الط 
جلييامعي، ص.ب:  كيي  ا صيييدلة املر طيي  وال ييية ال هييد 6203كل  -املعا

 الرباط

www.medramo.ac.ma 
 الصيدلة

 ط  األسنان

املركــب اجلــامعي أكــدال  شارع عــالل الفاســي، زنقــة حممــد جــزو ،

 الرباط -املعاهد 6212العا  ص.ب: 

www.fmdrabat.ac.ma 

الدار 

 صالبيضا

 الط 

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

 www.fmd-uh2c.ac.ma مرس السلطان، الدارالبيضاء    9157زنقة أبو العالء زهار، ص.ب: ط  األسنان

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

 فا 

 الط 

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

 ط  األسنان

 http://fmpo.ump.ma ،حي اللد  ـ وجدة724ص.ب: الط  وجدة
 www.uae.ac.ma كلية الط  والصيدلة بطنجة الط  طنجة
 أكادير

 www.uiz.ac.ma كلية الط  والصيدلة بأكادير الط 
 العيون

  

http://www.medramo.ac.ma/
http://www.fmpc.ac.ma/
http://www.fmpm.ucam.ac.ma/
http://www.fmp-usmba.ac.ma/
http://www.fmpm.ucam.ac.ma/
http://www.uiz.ac.ma/
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 الصحة.تلنيات املعاهد إىل تكوين أطر متخصصة يف جما  التمريل و هذه تهدف  التكوينأهداف 

 

 .يف التمريل ( سنوات، حيصل بعدها الطال  املتخر  على دبلوم اإلجازة3يدوم التكوين ثالث) مدة التكوين 

 

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

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

 

 كيفية القبول 

 

 :يتم اللبو  عن طري  مباراة تشمل

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

حييان اجلهييوي  و  عييد   %75االمت حييامل لييذين مت االمت شييحن ا عييالن أ يياص املرت يييتم إ لييوطين ، و ن ا

لييوزارة: ، www.sante.gov.ma انتلا هم الجتياز االختبارات الكتابية على املوقع اإللكرتوني ل

قييع كييذا املو بيية    http://ispits.sante.gov.ma   :و تييا ج مبثا عييالن الن تييرب إ سييتدعاص ) يع ا

 إلجراص املباراة(.
 اختبارا كتابيا يف مادتن:  ▪

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

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

جيي20و  0يتم تلييم االختبار الكتابي بن  ▪ عيين ، وتعترب موجبيية للرسييوب كييل در لييل   .05/20ة ت
بييولن  سييتدعاص للمل يتم إعالن النتا ج على املوقعن املذكورين أعاله، ويعد هذا اإلعالن مبثابة ا

 الجتياز اختبار األهلية.
 اختبار األهلية: عبارة عن ملابلة مع جلنة خمتصة. ▪

 

 

 كيفية الترشيح 

 

 :يتعن على كل مرتش  الجتياز املباراةبعد فت  باب التسجيل يف املباراة 

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

 .واختيار املسلك والشعبة   التوزيع اجللرايف تللا يا بناص على املعهد  حتديديتم   -

 ترشيحا الكيا. الشعبة، أو الرتشي  بأكثر من شعبة أو مركز يعترب عدم حتديد املسلك أو -
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مادة االختبار الكتابي  شعبة البكالوريا الشعبة املسلك
 األوىل

 التمريضيةالعالجات 

 صاتاصتخممرض متعدد اال

 علوم احلياة واألرض علوم جتريبية ـ علوم رياضية

 ممرض يف التخدير واإلنعاش

 ممرض يف الصحة النفسية

ممرض يف العالجات 

 االستعجالية والعناية املركزة

صحة األسرة ممرض يف 

 الصحة اجلماعاتيةو

 املواليدممرض يف عالجات 

 واألطفا 

املساعدة يف اجملا  

 الطيب واالجتماعي

 مساعد اجتماعي

والعلوم  اآلداب ــعلوم جتريبية 

 اإلنسانية

 فلسفة وعلم االجتماع

 تلنيات الصحة

 املخترب

 الكيمياص علوم جتريبية ـ علوم رياضية

 حمضر يف الصيدلة

 احلمية والتلذية

 علوم احلياة واألرض رياضيةعلوم جتريبية ـ علوم 

 الصحة والبيئة

 علوم جتريبية ـ علوم رياضية األشعة

 الفيزياص

 صيانة املعدات البيوطبية

 ــ علوم جتريبية ـ علوم رياضية

 العلوم والتكنولوجيات

 اإلحصا يات الصحية

علوم  ــ علوم جتريبية ـ علوم رياضية

 االقتصاد والتدبل

 الرياضيات

الرتويل وإعادة 

 التأهيل

 ملوم البصر

 الفيزياص علوم جتريبية ـ علوم رياضية

 واضع أجهزة استبدا  األعضاص

 مصح  النط 

ـــ علوم رياضية  -علوم جتريبية 

 والعلوم اإلنسانية اآلداب

 نفساني حركي علوم احلياة واألرض

 بالعملالرتويل 
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 ممرض يف التخدير واإلنعاش: العالجات التمريضية   ــ   شعبة: مسلك

 مكان إقامة املرتشح )اإلقليم / الوالية(
املعهد العالي للمهن التمريضية 

 وتقنيات الصحة
سييدي الربنوصيي، احليي احلسيين  ، اجلديدة،، خريبكة بنور ،سديسطات وبرشيد  بن سليمان ، 

سيييك،  بيين م شيي ،  عيين ال فييا،  ضيياص أن لييدار البي حلييي ا مييدي، ا سييبع ا عيين ال فييداص،  سييلطان ال درب ال

 موالي رشيد سيدي عثمان، مديونة النواصر ، ا مدية

 الدارالبيضاص

 الرباط رة ،سيدي قاسم، سيدي سليمان، الرباط، سال، متارة، الصخلات واخلميسات، اللنيط

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

 صاحل، آسفي، سدي بنور، اليوسفية.

 مراكش.

ييت،  طيا ، تزن نيت، ، طا فيين ،أكادير إداوتنان، إنزكان، اشتوكةآيت بها، آيت ملو ، تارودا سيدي إ

 كلميم،،

 آكادير

 ورزازاتــ  ملحلة الراشيديةورزازات ،زكورة، تنلل، 

 العيونــ  ملحلة أسا الزاك، طان طان ، بوجدور، السمارة، العيون، وادي الذه ، أوسرد، طرفاية ولكويرة ـ 

 فا  وتاونات.تازة ،  فا ، بوملان، صفرو وموالي يعلوب، مكنا ، إفران، خنيفرة، احلاج  وميدلت.

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

 ملحلة طنجة طنجة، أصيلة، الفح  أجنرا، شفشاون، العرا ش، تطوان، مضي  الفنيد ، وزان

 

 

 يف الصحة النفسية ممرض: العالجات التمريضية   ــ   شعبة: مسلك

 املرتشح )اإلقليم / الوالية(مكان إقامة 
املعهد العالي للمهن التمريضية 

 وتقنيات الصحة

 آسفي ، اليوسفية، الصويرة، مراكش، قلعة السراكنة، شيشاوة، احلوز والرحامنة، 

يييييات  ضييييية وتلن هيييين التمري عييييالي للم هييييد ال املع

 مراكش. الصحة،

سيا أكادير إداوتنان، إنزكان، اشتوكةآيت بها، آيت مليو ،  مييم، أ ييت، كل طيا ، تزن نيت، ، طا تارودا

كيويرة ـ  يية ول ليذه ، أوسيرد، طرفا ييون، وادي ا سيمارة، الع الزاك، طان طان سدي إفين، بوجدور، ال

 ورزازات ،زكورة، تنلل

ضيييييية  هييييين التمري عيييييالي للم هيييييد ال لييييية املع ملح

 وتلنيات الصحة، آكادير

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

ضيييييية  هييييين التمري عيييييالي للم هيييييد ال لييييية املع ملح

 بين مال .ــ وتلنيات الصحة، مراكش 

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

يييييات  ضييييية وتلن هيييين التمري عييييالي للم هييييد ال املع

 الرباط الصحة،

صييي . سييييدي الربنو سييليمان ،  يييدة،بن  نيييور ، اجلد سييدي ب شيييد ، سيييين درب سييطات وبر حلييي احل ، ا

مييوالي  بيين مسيييك،  شيي ،  عيين ال فييا،  ضيياص أن لييدار البي حلييي ا مييدي، ا سييبع ا عيين ال فييداص،  سييلطان ال ال

 رشيد سيدي عثمان، مديونة النواصر ، ا مدية

يييييات  ضييييية وتلن هيييين التمري عييييالي للم هييييد ال املع

 الصحة،الدارالبيضاص

  تازة، تاونات.الراشيدية، فا ، بوملان، صفرو وموالي يعلوب، مكنا ، إفران، احلاج ، ميدلت، 

يييييات  ضييييية وتلن هيييين التمري عييييالي للم هييييد ال املع

 الصحة،فا 

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

يييييات  ضييييية وتلن هيييين التمري عييييالي للم هييييد ال املع

 الصحة،وجدة

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

يييييات  ضييييية وتلن هيييين التمري عييييالي للم هييييد ال املع

 الصحة،تطوان.

 
 

  

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

 املعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة إقامة املرتشح )اإلقليم / الوالية(مكان 

، أكادير إداوتنان، إنزكان، اشتوكةآيت بها، آيت ملو 

 طاطا
 آكادير

 تزنيت  ــ ملحقة  ، تارودانتتزنيت 

 العيون ــ  ملحقة  ، السمارةبوجدور ، العيون ، طرفاية 

 ورزازات–ملحقة ورزازات ،زكورة، تنلل

 كلميم  –ملحقة طان، سدي إفين، طانكلميم، أسا الزاك

 الداخلة – وادي الذه ، أوسرد ولكويرة

 مراكش.  مراكش، الللعة، شيشاوة، احلوز والرحامنة.

 الصويرة. –ملحقة الصويرة

 آسفي. –ملحقة آسفي، اليوسفية.

 سطات.–ملحقة سطات وبرشيد

 بين مالل.–ملحقة ، خنيفرة، خريبكةمال ، الفليه بن صاحل أزيال  ،بين

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

احلي احلسين درب السلطان الفداص، عن السبع احلي 

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

 موالي رشيد سيدي عثمان، مديونة النواصر ، ا مدية

 اء. الدارالبيض 

 

 

 
 ، الرباط. الرباط، سال، متارة، الصخلات واخلميسات.

 القنيطرة.–ملحقة اللنيطرة ،سيدي قاسم، سيدي سليمان

 طنجة –ملحقة ، العرا شأجنرا طنجة، أصيلة، الفح 

 تطوان. شفشاون، تطوان، مضي ، الفنيد ، وزان

 احلسيمة. –ملحقة احلسيمة

 تازة.–ملحقة تازة

 الناضور.–ملحقة ،الدريوشالناضور، 

، كرسي  وجدة أنكاد، بركان، فكيك، جرادة 

 تاوريرتو
 وجدة 

 فاس.  .، تاوناتصفرو وموالي يعلوب فا ، بوملان،

 مكناس. –ملحقة مكنا ، إفران، واحلاج .

 الراشيدية. –ملحقة وميدلت الراشيدية

 
 

 

 

 
  



 48صفحة 
CROSP – 2021/2022 املدرس ي واملنهياملركز الجهوي للتوجيه  - األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط ـ سال ـ القنيطرة   

www.facebook.com/crosp.rabat 

 

 

 
  

 العالجات االستعجالية والعناية املركزة: العالجات التمريضية   ــ   شعبة: ممرض يف مسلك

 مكان إقامة املرتشح )اإلقليم / الوالية(
املعهد العالي للمهن التمريضية 

 وتقنيات الصحة
مييم،  طيا، كل ،يـ طا ييت  نيت، ، تزن ييت مليو ، تارودا هيا، آ أكادير إداوتنان، إنزكان، اشتوكةآيت ب

 سدي إفين
 آكادير

 ورزازات ملحقة ورزازات ،زكورة، تنلل،
ميال ، الصويرة، ، الللعة، شيشاوة، احلوز والرحامنة، ، آسفي مراكش، اليوسفية  بيين  أزيال  ،

 الفليه بن صاحل،
 مراكش. 

 العيون ملحقة  ، بوجدور، السمارة، العيون، طرفاية ولكويرة ،أسا الزاك، طان طان

 الداخلة ملحقة وادي الذه ، أوسرد ،
بنور، خريبكة ، اجلديدة، بن سليمان ، سيدي الربنوصي، احلي احلسين  سطات وبرشيد ،سدي

بيين مسيييك،  عيين الشي ،  فييا،  لييدار البيضياص أن حلييي ا ميدي، ا سييبع ا عين ال فييداص،  سيلطان ال درب ال

 موالي رشيد سيدي عثمان، مديونة النواصر ، ا مدية

 الدارالبيضاء

 فا  تازة، تاوناتفا ، بوملان، صفرو وموالي يعلوب، 

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

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

 طنجة ملحقة  العرا ش، تطوان، مضي  الفنيد ، وزان،طنجة، أصيلة، الفح  أجنرا، شفشاون، 

 مكناس.ملحقة  ،الراشيديةمكنا ، إفران، خنيفرة، احلاج ، ميدلت، 

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

 مكان إقامة املرتشح )اإلقليم / الوالية(

العالي للمهن التمريضية  املعهد
 وتقنيات الصحة

 . تزنيت  ملحلة أكادير إداوتنان، إنزكان، اشتوكةآيت بها، آيت ملو ، تارودانت، ، طاطا ، تزنيت، 

ليذه ، أوسيرد،  ييون، وادي ا سيمارة، الع فيين، بوجيدور، ال سيدي إ كلميم، أسا الزاك، طان طان 

 طرفاية ولكويرة ـ

 كلميم  ملحلة

 الراشيدية ،ميدلت،  زكورة، تنللالراشيديةورزازات ،

 آسفي ملحلة ،مراكش ، الللعة، والرحامنة اليوسفية ، آسفي

 الصويرة ملحلة ، شيشاوة، احلوزالصويرة

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

سييدي شيييد ، حلييي  سييطات وبر صييي، ا سيييدي الربنو سييليمان ،  بيين  يييدة،  كيية ، اجلد نييور، خريب ب

بين  عين الشي ،  فيا،  ليدار البيضياص أن احلسين درب السلطان الفداص، عن السبع احلي ا مدي، ا

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

 سطات. ملحلة

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

يييييد ، وزان،  ضييييي  الفن طييييوان، م عييييرا ش، ت شيييياون، ال جنييييرا، شف حيييي  أ صيييييلة، الف جيييية، أ طن

 احلسيمة

 تطوان.

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

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

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

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

 

 واضع أجهزة استبدال األعضاءمسلك الرتويض وإعادة التأهيل شعبة: 
 املعهد املعهد

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 واألطفال : العالجات التمريضية   ــ   شعبة: ممرض يف عالجات املواليدمسلك

التمريضية املعهد العالي للمهن  مكان إقامة املرتشح )اإلقليم / الوالية(
 وتقنيات الصحة

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

بيين مسيييك،  عيين الشي ،  فييا،  لييدار البيضياص أن حلييي ا ميدي، ا سييبع ا عين ال فييداص،  سيلطان ال درب ال

 موالي رشيد سيدي عثمان، مديونة النواصر ، ا مدية، 
 البيضاص الدار

بين الصويرة، مراكش، قلعة السراكنة، شيشاوة، احلوز والرحامنة،  ييه  أزيال  ،بين مال ، الفل

نيت، ،  ييت مليو ، تارودا هيا، آ شيتوكةآيت ب صاحل ، آسفي ، اليوسفية،أكادير إداوتنان، إنزكان، ا

يييون، وادي  سييمارة، الع جييدور، ال فييين، بو سييدي إ طييان  طييان  لييزاك،  سييا ا ميييم، أ يييت، كل طييا ، تزن طا

 أوسرد، طرفاية ولكويرة ـ ورزازات ،زكورة، تنلل،الذه ، 

 مراكش

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

 أصيلة، الفح  أجنرا، شفشاون، العرا ش، تطوان، مضي  الفنيد ، وزان، احلسيمة

 الرباط.

جي ، مييدلت،  فيرة، احلا فيران، خني نيا ، إ شييدية، فا ، بوملان، صيفرو وميوالي يعليوب، مك الرا

  تازة، تاونات.

 فا 

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

 الرتويض الطيبــ   شعبة:  مسلك الرتويض وإعادة التأهيل

املعهد العالي للمهن التمريضية  مكان إقامة املرتشح )اإلقليم / الوالية(
 وتقنيات الصحة

ييت  أكادير إداوتنان، إنزكان، اشتوكة هيا، آ مييم، آيت ب ييت، كل طيا ، تزن نيت، ، طا مليو ، تارودا

ييية  سييرد، طرفا لييذه ، أو يييون، وادي ا سييمارة، الع جييدور، ال فييين، بو سييدي إ طييان  طييان  لييزاك،  سييا ا أ

 ولكويرة ـ ورزازات ،زكورة، تنلل
 .آكادير

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

 احلالفليه بن ص

 مراكش.

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

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

بيين مسيييك،  عيين الشي ،  فييا،  لييدار البيضياص أن حلييي ا ميدي، ا سييبع ا عين ال فييداص،  سيلطان ال درب ال

   موالي رشيد سيدي عثمان، مديونة النواصر ، ا مدية

 اللنيطرة. ملحلة

 تطوان. العرا ش، تطوان، مضي  الفنيد ، وزان، احلسيمةطنجة، أصيلة، الفح  أجنرا، شفشاون، 

يييدلت،  جيي ، م فييران، ، احلا نييات، إ تييازة، تاو لييوب،  مييوالي يع صييفرو و ملييان،  شيييديةفييا ، بو  الرا

 خنيفرة ،

 مكنا . ملحلة 

 تازة. ملحلة تازة،الناضور، الدريوش، كرسي  وجدة أنكاد، بركان، فكيك، جرادة، تاوريرت، 
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 حمضر يف الصيدلة : تقنيات الصحة   شعب: مسلك 
 مكان إقامة املرتشح )اإلقليم / الوالية( املعهد

ضييية  هيين التمري عييالي للم هييد ال املع

 وتلنيات الصحة، الرباط.

سيليمان، طنجية، أصييلة،  الرباط، سال، متارة، الصخلات واخلميسات، اللنيطرة ،سيدي سييدي  قاسم، 

صييفرو  ملييان،  فييا ، بو يييد ، وزان، احلسيييمة،  ضييي  الفن طييوان، م عييرا ش، ت شيياون، ال جنييرا، شف حيي  أ الف

يييدلت،  جيي ، م فييرة، احلا فييران، خني نييا ، إ لييوب، مك مييوالي يع شيييدية، و نييات.الرا كيياد،  تييازة، تاو جييدة أن و

 ي الناضور، الدريوش ، كرسبركان، فكيك، جرادة، تاوريرت، 

ضييية  هيين التمري عييالي للم هييد ال املع

 وتلنيات الصحة، الدار البيضاص.

ليزاك،  سيا ا مييم، أ ييت، كل أكادير إداوتنان، إنزكان، اشتوكةآيت بها، آيت ملو ، تارودانت، ، طاطا ، تزن

كييويرة ـ ورزازات  ييية ول سييرد، طرفا لييذه ، أو يييون، وادي ا سييمارة، الع جييدور، ال فييين، بو سييدي إ طييان  طييان 

تيينلل كييورة،  نيية،   ، ،ز حلييوز والرحام شيياوة، ا سييراكنة، شي عيية ال صييويرةمييراكش، قل شيييد ال سييطات وبر  ،

فييداص،  سييلطان ال حلييي احلسييين درب ال سيييدي الربنوصييي، ا سييليمان ،  يييدة،بن  كيية ، اجلد نييور، خريب سييدي ب ،

مييان سيييدي عث شيييد  مييوالي ر سيييك،  بيين م شيي ،  عيين ال فييا،  ضيياص أن لييدار البي حلييي ا مييدي، ا سييبع ا ، عيين ال

 مديونة النواصر ، ا مدية، أزيال  ،بين مال ، الفليه بن صاحل ، آسفي ، اليوسفية،

 

 الصحة والبيئة: تقنيات الصحة   شعب: مسلك 
 مكان إقامة املرتشح )اإلقليم / الوالية( املعهد

ضييية  هيين التمري عييالي للم هييد ال املع

 وتلنيات الصحة، الرباط.

سيليمان، طنجية، أصييلة،  سييدي  الرباط، سال، متارة، الصخلات واخلميسات، اللنيطرة ،سيدي قاسم، 

صييفرو  ملييان،  فييا ، بو يييد ، وزان، احلسيييمة،  ضييي  الفن طييوان، م عييرا ش، ت شيياون، ال جنييرا، شف حيي  أ الف

يييدلت،  جيي ، م فييرة، احلا فييران، خني نييا ، إ لييوب، مك مييوالي يع شيييدية، و نييات.الرا كييا تييازة، تاو جييدة أن د، و

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

ضييية  هيين التمري عييالي للم هييد ال املع

 وتلنيات الصحة، الدار البيضاص.

ليزاك،  سيا ا مييم، أ ييت، كل أكادير إداوتنان، إنزكان، اشتوكةآيت بها، آيت ملو ، تارودانت، ، طاطا ، تزن

سييمارة،  جييدور، ال فييين، بو سييدي إ طييان  كييويرة ـ ورزازات طييان  ييية ول سييرد، طرفا لييذه ، أو يييون، وادي ا الع

تيينلل كييورة،  نيية،   ، ،ز حلييوز والرحام شيياوة، ا سييراكنة، شي عيية ال صييويرةمييراكش، قل شيييد ال سييطات وبر  ،

فييداص،  سييلطان ال حلييي احلسييين درب ال سيييدي الربنوصييي، ا سييليمان ،  يييدة،بن  كيية ، اجلد نييور، خريب سييدي ب ،

حلييي ا مييدي،  سييبع ا مييان، عيين ال سيييدي عث شيييد  مييوالي ر سيييك،  بيين م شيي ،  عيين ال فييا،  ضيياص أن لييدار البي ا

 مديونة النواصر ، ا مدية، أزيال  ،بين مال ، الفليه بن صاحل ، آسفي ، اليوسفية،

 

 واإلحصائيات الصحية احلمية والتغذيةة : تقنيات الصحة   شعبمسلك 
 الوالية(مكان إقامة املرتشح )اإلقليم /  املعهد

 مجيع أقاليم وعماالت اململكة .الرباطاملعهد العالي للمهن التمريضية وتلنيات الصحة، 
 

 

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

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

 

 

 

 

 
 

 

  

 مساعد اجتماعيــ   شعبة:    املساعدة يف اجملال الطيب واالجتماعي: مسلك

املعهد العالي للمهن التمريضية  مكان إقامة املرتشح )اإلقليم / الوالية(
ليييو ،  وتقنيات الصحة ييييت م هيييا، آ شيييتوكةآيت ب كيييان، ا نيييان، إنز كيييادير إداوت ييييت، أ طيييا ، تزن نيييت، ، طا تارودا

ليييذه ،  يييون، وادي ا سيييمارة، الع جييدور، ال فيييين، بو سييدي إ طيييان  طييان  ليييزاك،  سييا ا ميييم، أ كل

   ، أوسرد، طرفاية ولكويرة ـ ورزازات ،زكورة، تنلل

ييييييات  ضيييييية وتلن هييييين التمري عيييييالي للم هيييييد ال املع

 آكادير الصحة، 

نيية،  حلييوز والرحام شيياوة، ا سييراكنة، شي عيية ال صييويرمييراكش، قل مييال ،  ،ةال بييين  يييال  ، أز

 الفليه بن صاحل ، آسفي ، اليوسفية، سدي بنور، خريبكة ، اجلديدة، سطات وبرشيد

ييييييات  ضيييييية وتلن هييييين التمري عيييييالي للم هيييييد ال املع

 مراكشالصحة،  

سيييدي طييرة ، سييات، اللني متييارة، الصييخلات واخلمي سييال،  بيياط،  سييليمان،  الر سيييدي  سييم،  قا

ييييد ، وزان،  ضيييي  الفن طيييوان، م عيييرا ش، ت شييياون، ال جنيييرا، شف حييي  أ صييييلة، الف جييية، أ طن

عيين  احلسيييمة ، فييداص،  سييلطان ال حلييي احلسييين درب ال صييي، ا سيييدي الربنو سييليمان ،  بيين  ،

سيييدي  شيييد  مييوالي ر سيييك،  بيين م شيي ،  عيين ال فييا،  ضيياص أن لييدار البي حلييي ا مييدي، ا سييبع ا ال

  واصر ، ا مدية،عثمان، مديونة الن

ييييييات  ضيييييية وتلن هييييين التمري عيييييالي للم هيييييد ال املع

 الصحة، الرباط.
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 املخترب: تقنيات الصحة  ــ  شعبة: مسلك

 مكان إقامة املرتشح )اإلقليم / الوالية(
املعهد العالي للمهن التمريضية 

 وتقنيات الصحة
سيييدي شييييد ، حليييي  سيييطات وبر صيييي، ا سييييدي الربنو سيييليمان ،  بييين  ييييدة،  كييية ، اجلد نيييور، خريب ب

بين  عين الشي ،  فيا،  ليدار البيضياص أن سيبع احليي ا ميدي، ا عين ال احلسين درب السلطان الفداص، 

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

 الدارالبيضاص

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

 الصويرة صاحل ، آسفي ، اليوسفية،

 مراكش.

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

سيييدي طييرة ، سييات، اللني صييخلات واخلمي متييارة، ال سييال،  بيياط،  سييليمان، ،  الر سيييدي  سييم،  قا

 طنجة، أصيلة، الفح  أجنرا، شفشاون، العرا ش، تطوان، مضي  الفنيد ، وزان،

 الرباط

نيت، ، ييت مليو ، تارودا هيا، آ مييم،  أكادير إداوتنان، إنزكان، اشتوكةآيت ب ييت، كل طيا ، تزن طا

تيينلل،  كييورة،  فييين ـ ورزازات ،ز طييان سييدي إ طييان  لييزاك،  سييا ا سييرد، ،أ لييذه ، أو يييون، وادي ا الع

 طرفاية، بوجدور، السمارة، ولكويرة

 .آكادير

شييدية  جي ، مييدلت، الرا فيرة، احلا فيران، خني نيا ، إ فا ، بوملان، صيفرو وميوالي يعليوب، مك

 ،تاونات ، تازة.

 فا 

 

  

 األشعة: تقنيات الصحة   ــ   شعبة: مسلك

 مكان إقامة املرتشح )اإلقليم / الوالية(
املعهد العالي للمهن التمريضية 

 وتقنيات الصحة

سييدي سيات، اللنيطيرة ، سيليمان، ، طنجية،  الرباط، سال، متارة، الصيخلات واخلمي سييدي  سيم،  قا

 أصيلة، الفح  أجنرا، شفشاون، العرا ش، تطوان، مضي  الفنيد ، وزان،

 الرباط

سييدي الربنوصيي، احليي احلسيين  سيليمان ،  بين  كية ، اجلدييدة،  نيور، خريب سيدي ب سطات وبرشيد ،

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

 رشيد سيدي عثمان، مديونة النواصر ، ا مدية، ،

 الدار البيضاص

يييدلت،  جيي ، م فييرة، احلا فييران، خني نييات، إ تييازة ، تاو نييا ،  لييوب، مك مييوالي يع صييفرو و ملييان،  فييا ، بو

 الراشيدية.

 فا 

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

نييت، ، لييو ، تارودا يييت م هييا، آ شييتوكةآيت ب كييان، ا نييان، إنز كييادير إداوت ميييم،  أ يييت، كل طييا ، تزن طا

ليذه ،  ييون، وادي ا ورزازات ،زكورة، تنلل أسا الزاك، طان طان سدي إفين، بوجدور، السمارة، الع

 أوسرد، طرفاية ولكويرة ـ

 .آكادير

نيية،  سييراكنة، شيشياوة، احليوز والرحام عية ال بيين الصيويرة، ميراكش، قل ييه  ميال ، الفل بييين  أزييال  ،

 رةصاحل ، آسفي ، اليوسفية، الصوي

 مراكش

 الموقع اإللكتروني لوزارة الصحة

www.sante.gov.ma 

: لمهن التمريضية وتقنيات الصحةالعليا ل معاهد للالموقع اإللكتروني 

http://ispits.sante.gov.ma 
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أهداف 

 التكوين

تييابع  لييوم الصييحة ال عييالي لع هييد ال ييية باملع سييلك اإلجييازة املهن سيطاتيهدف  عية احلسين األو  ب إىل ، جلام

 .تكوين أطر متخصصة يف جما  التمريل والصحة

 

مدة التكوين  

 والدبلوم 

ثييالث ) هييد  سيية باملع ييية يف 3تييدوم الدرا جييازة مهن لييى إ خيير  ع ليي  املت عييدها الطا سيينوات، حيصييل ب  )

 التخصصات التالية :
 

 Sciences Infirmières  

 Sage-Femme  

 Technologues de Laboratoires Biomédicales 

 

شروط  

 الترشيح 

 :يشرتط يف املرتش  أن يكون حاصال على 

 و)ب( أبكالوريا علوم رياضية )أ(  •

  :بكالوريا علوم جتريبية •

 ؛مسلك علوم فيزيا ية ✓

 ؛مسلك علوم احلياة واألرض ✓

 مسلك العلوم الزراعية. ✓

 

كيفية  

 القبول

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

 نيل شهادة البكالوريا(؛اجلهوي ليف امتحان 

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

الللة ــ   دقيلة( 30)علوم احلياة واألرض ــ    دقيلة( 30)والكيمياص  الفيزياصــ    دقيلة( 30لرياضيات )ا

 .دقيلة( 30الفرنسية )

 

كيفية  

 الترشيح 

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

www.isss.uh1.ac.ma/ 

    .)الرتشي  لشعبة واحدة )كل ترشي  ألكثر من شعبة يعترب الكيا 

 

 

عنوان 

 المؤسسة 

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

 0523721274ـــ   الفاكس:    0523721275الهاتف:   

 
 

  

 

 
 

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

 

مدة  التكوين  

 والدبلوم 

ملييد كييوين با ييية ر ايييدوم الت سيية املعمار ييية للهند فييا  الوطن ميين  كييل  بيياط  - ب ـييـالر طييوان  ـ ـييـت ـييـ  مييراكش ـ ـ

( سنوات موزعة على ثالثة أسالك، حيصل بعدها الطال  املتخر  على دبلوم 6ست ) و وجدة، يرأكاد

 مهند  معماري.
 ملحوظة: ال يسم  للطال  بالتكرار يف السنوات األربع األوىل إال مرة واحدة.

 

 

 شروط الترشيح 

 

 :أن يكون يشرتط يف املرتش 

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

 )ب(؛و العلوم الرياضية)أ( •
 العلوم التجريبية )علوم فيزيا ية، علوم احلية واألرض، علوم زراعية(؛ •

 ) علوم اقتصادية، علوم التدبل ا اسباتي(؛ والتدبل العلوم االقتصادية •
 ولوجيات ميكانيكية، علوم وتكنولوجيات كهربا ية(.العلوم والتكنولوجيات )علوم وتكن •

 أو حاصال على شهادة معرتف مبعادلتها لشهادة البكالوريا؛ 

  تاريخ إجراص املباراةسنة يف  22أن ال يتعدى سنه. 

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

 يييا عييام للبكالور عييد   لييى م سيياوي  احلصييو  ع فييو  أو ي حييرار 12/20ي سييبة لر يييا أو  بالن البكالور

 . يةنباألج

 

 كيفية القبول 

  حييدة ليي  مدرسيية وا ليي خيتييار الطا كيي  يف  ف ليي  ير ييية ا ييية للهندسيية املعمار ملييدار  الوطن بيين ا ميين 

 متابعة دراسته بها ) دون مراعاة للتوزيع اجللرايف(؛
  باقي املدار ، وباحرتام نفس املعايل التالية:كل مدرسة ستنظم مباراة الولو  بشكل مستلل عن 

 لييي:  انتلاص أولي سيي  كمييا ي حييان اجلهييوي و % 25بناص علييى معييد  حيت عييد  االمت عييد    % 75مل مل

لييوطين  حييان ا عييام االمت عييد  ال لييى امل نيياص ع ليياص ب يييتم االنت ييية   يييا األجنب سييبة لرحييرار أو البكالور )بالن

 ؛للبكالوريا(
 : اختبارات كتابية 

 Epreuve1 ( 60%) : QCM, ( culture et société ; art et architecture ; géométrie 

et perception) durée : 50 minutes ; 

 Epreuve 2 (40%) : expression graphique, durée : 60 minutes .  
 

 

 كيفية الترشيح 

 

  املوقع اإللكرتوني  علىيتم الرتشي  فل  عرب شبكة األنرتنيت: www.concoursena.ma 

 :  مصاري  مل  الرتشي( frais du dossier)  :100  ،كييي درهييم يييل بن ييي  حتو عيين طر تييؤدى 

  على حساب املدرسة لدى اخلزينة العامة بالرباط
   عند احلاجة   االحتفاظ بوصل أداص املبلغ واإلدالص به،  

 

 

 الموقع اإللكتروني  ناالعنو المدرسة 

 www.ena.archi.ac.ma                          الرباط

 / CP 40020, rue du temple, hivernage ,marrakech https://enamarrakech.hypotheses.org مراكش

 فا 
Route sidi harazem, parc fes- shore, quartier du CHU , 

fes 

www.enafes.ma 

 تطوان
Avenue Baghdad,touabel soufla,93040, BP 4403, 

tetouan 

www.facebook.com/enatetouan/ 

 يرأكاد
CU ibn zohr, quartier dakhla, BP 20732, Agadir 

principale, 80000 agadir 

www.enaagadir.ma 

 وجدة
2, campus du savoir, oBP 3153 route nationale n

technopole oujda 

www.enaoujda.ac.ma 

 

 
 

 

 

 
 

http://www.ena.archi.ac.ma/
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 التكوين

 

هييد  فييت  املع بيياراةي لييى م جييل احلصييو  ع ميين أ كييوين  لييو  ت ئيية  (DINAU) لو لييوطين للتهي هييد ا لييوم املع دب

 .(Bac+5)والتعمل 

 
 

 شروط الترشيح 

 
 يف املرتش  أن يكون: يشرتط

 جنسية ملربية؛ •

 حاصال على شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة هلا يف إحدى الشع  التالية: •

 علوم رياضية تأت أو تبت  -

 علوم فيزيا ية  -

 علوم احلياة واألرض  -

 علوم زراعية  -

 ؛ فنون تطبيلية -

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

 

مسطرة  

 الترشيح 

 االنتقاء و

 يتم اللبو  عن طري  مباراة تشمل ما يلي:

 (؛ www.inau.ac.ma، )يتم إعالن نتا جه عرب املوقع اإللكرتوني للمعهد: انتقاء أوليا •
ـــ بالنسبة للمرتشحن احلاصلن على بكالوريا ملربية، سيعتمد على معد  النل  ا صل 

 ؛(%50; %50)  عليها يف امتحاني الباكالوريا اجلهوي والوطين
ة معادلة للباكالوريا امللربية، يتم ـــ بالنسبة للمرتشحن احلاصلن على باكالوريا أجنبي

االنتلاص اعتمادا على املعد  العام ا صل عليه يف الباكالوريا مع خضوعهم لنفس الشروط 

 ا ددة لولو  املعهد

 تتضمن:   اختبارات كتابية •

✓ Un texte de synthèse d’une durée de 01 heure ; 
✓ Une analyse et commentaire de données statistiques et/ou de cartes et/ou de graphiques 

d’une durée de 01 heure. 

 

 

 العنوان 

 السيد مدير املعهد الوطين للتهيئة والتعمل

 شارع عال  الفاسي، مدينة العرفان،

 ، املعاهد ــ الرباط 6215ص.ب: 

 :للمزيد من املعلومات: االتصا  مبديرية الدراسات على األرقام التالية

0537771702  /0537686991 
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 أهداف التكوين

 

ييية      ييية عال خييربات تلن 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 حديو يهتم يف ذات الوقت بتللن املعارف واملهارات 

سيييل  جييارة والت فيية يف الت يييات املختل صيية للتلن ييية خا نييات أهم تييوىل التكوي لييذلك  ييية الشخصييية. و وبتنم

 والدراسات امليدانية والتداري  إضافة إىل الللات والتواصل. واملعلوماتية 
 

 

دة التكوين  م

 والتخصصات 

سيييل مخييس )  جييارة والت ييية للت سيية الوطن سيية باملدر سيينوات )5تييدوم الدرا تيينظم يف  10(  فصييو (، و

ملييدار   لييوم ا لييى ت دب خيير  ع ليي  املت عييدها الطا سيييل، حيصييل ب سييلك الت جييارة وم سييلك الت سييلكن م م

 الوطنية للتجارة والتسيلت يف أحد التخصصات التالية:

 

مسلك  
 التجارة

Commerce 

 التسوي  والعمل التجاري  

مسلك  
 التسيير 

Gestion 

 التدقي  ومراقبة التسيل 

 التجارة الدولية   تدبل املوارد البشرية 

 اإلعالن التجاري والتواصل   التدبل املالي وا اسيب 

 تدبل العالقة مع الزبناص    التدبل اللوجس 

 التسوي  الرقمي    األعما إدارة 

   تلنيات التأمن والصلفة

 واملالية

   
 

يييا يف  تشكل الفصو  األربعة األوىل جذعا مشرتكا، و هي سييات العل مبثابة فصو  حتضلية للدرا

يييار،  يييد واالخت شييرتكا للتحد جييذعا م سيياد   خلييامس وال صييالن ا شييكل الف سيييل، وي جييارة والت الت

والفصو  السابع والثامن والتاسع فصوال للتخص  وخيص  الفصل العاشر للتدري  ومشروع 

 نهاية الدراسة.

 التداري :يلوم الطلبة خال  دراستهم مبجموعة من 

 ـ تدري  لالستئنا  خال  الفصل الساد   

 ـ تدري  للتعم  خال  الفصل الثامن 

 (.PFEـ تدري  مهين على مدى فصل كامل)الفصل العاشر( يتو  مبشروع نهاية الدراسة)
 

 شروط الترشيح 

 

 

 :ولوج  السنة األوىل 

ييية  سيينة الثان سييجال بال كييون م شيي  أن ي شييرتط يف املرت يييا أوي يييا  بكالور شييهادة البكالور لييى  صييال ع حا

 يف إحدى الشع  التالية:للسنة املاضية 
 شعبة العلوم التجريبية )علوم احلياة واألرض ـ علوم فيزيا ية ـ علوم زراعية(؛ 

 العلوم الرياضية )أ ـ ب(؛ شعبة 

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

 جيييارة بك سيييلك الت يييية: م يييا مهن سيييبة  ـالور سييلك ا ا سيييلك  -م سيييتيكم سيييلك  - اللوج م

 .التسيل واإلدارة
 

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

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

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

سيييل ) .2 مييدار  الت لييو   ( املفتوحيية يف CNAEMعن طري  اجتياز املباراة الوطنية املشرتكة لو

ميين  وجه تالميذ األقسام التحضلية ، مسلك تاالقتصاد والتجارةت املستوفن لسنتن كيياملتن 

 (.Attestation d’admissibilité)التكوين متوجتن بشهادة االستحلا  

 في حدود المقاعد الشاغرة(:(الفصل السابع )بالسنة الرابعة االلتحاق( 
 عادهلا.يشرتط يف املرتش  أن يكون حاصال على اإلجازة يف االقتصاد أو التدبل أو ما ي
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 كيفية الترشيح 

 

أن يلدم ترشيحه على البوابة اإللكرتونية اخلاصة لولو  السنة األوىل، يتعن  على كل مرتش  )ة( 

 www.tafem.maباملباراة:  

ئيية 12وذلك خال  اآلجا  ا ددة، كما جب  ترتي  املدار  اإلثين عشر )  نيياص تعب يييار أث ( حسيي  االخت

 طل  املشاركة.

 

 كيفية القبول 

 

 

 عن طري : بالسنة األولىيتم اللبو  

ليينل   %75 معد  االنتلاص )  عن طري  احتسابحس  االستحلا ،  انتلاص -1 من املعد  العام ل

ليييوطين، و حيييان ا هيييا يف االمت صيييل علي هيييا يف  % 25احل صيييل علي لييينل  احل عيييام ل عيييد  ال مييين امل

 .( االمتحان اجلهوي 

 
عييييددة  -2 سييييتمارة مت شييييكل ا لييييى  لييييا هم، ع لييييذين مت انت شييييحن ا سييييبة للمرت تييييابي بالن بييييار ك اخت

 ( tafemاالختيارات  ) اختبار اللبو  للتكوين يف التسيل 
 

 

 

  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 الر يسي طنجة.1255طري  املطار، ص.ب طنجة

www.encgt.ma 

encg@encg.ma 
 www.encgo.ump.ma وجدة ـــ 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 ، عن 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 
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mailto:encg@encg.ma


   املركز الجهوي للتوجيه املدرس ي واملنهي - األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط ـ سال ـ القنيطرة CROSP – 2021/2022 59صفحة 

www.facebook.com/crosp.rabat 

 
 

 

أهداف 

 التكوين

 

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

 

مدة  

التكوين 

 والتخصصات 

 

 دبلوم املعهد: .1

لييوم يدوم التكوين  ثييالث )لنيل دب هييد  ليي  املتخيير  علييى 3املع عييدها الطا سيينوات، حيصييل ب عيادي (  سيلك ال ليوم ال دب

 يف أحد التخصصات التالية: للمعهد
 

 Commerce International • التجارة الدولية •

 Finance et Comptabilité • املالية وا اسبة •

 Marketing - Vente • البيع- التسوي   •

 Bourse et Marché Financiers • البورصة واألسوا  املالية •

 Management Bancaire • البنكيل التدب •

 :اإلجازة األساسية يف التدبري .2

كييوين  جييازة يييدوم الت سييلك اإل لييى 3) ثييالث ب خيير  ع ليي  املت عييدها الطا سيينوات، حيصييل ب سييية يف (  جييازة األسا اإل

 .التدبل
 

شروط  

 الترشيح 

 

 يشرتط يف املرتش  أن يكون: دبلوم املعهد: .1

  الفئة )أ(: من طلبة األقسام التحضلية للمدار  العليا(CPGE). 
  الفئة )ب(: الطلبة الذين اجتازوا بنجا  السنتن األوىل والثانية من التعليم العالي يف شعبة االقتصيياد 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 الرتشي  31سنة عند  21ال يتجاوز السن. 
 

كيفية  

 القبول

 

 يتم اللبو  عن طري : :دبلوم املعهدل بالنسبة

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

 يتم اللبو  عن طري : لإلجازة األساسية يف التدبري: بالنسبة

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

 

  كيفية

 الترشيح 

 دبلوم املعهد 

 

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

 يف اآلجا  ا ددة، ويتكون من الوثا   التالية: وضع مل  الرتشي  مبلر املعهد  .2

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

 وصل أداص مصاري  املل  أو شهادة املنحة بالنسبة للممنوحن. الوطنية ـ

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

 .وصل أداص مصاري  املل  أو شهادة املنحة بالنسبة للممنوحن.   الوطنية ـمن بطاقة التعري

 

 

  

 

 
 



 60صفحة 
CROSP – 2021/2022 املدرس ي واملنهياملركز الجهوي للتوجيه  - األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط ـ سال ـ القنيطرة   

www.facebook.com/crosp.rabat 

 

 

  كيفية

 الترشيح 

 اإلجازة األساسية يف التدبري

 

 

 :تتم إجراصات الرتشي  واللبو  عرب املراحل التالية

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

 انتلاص أولي للمرتشحن: اعتمادا على نتا ج امتحان البكالوريا؛ .2

بيياراة )  .3 ليية لالسيي 500أداص مصيياري  امل كييل قاب هييم  تييؤدى در لييي  ليياص األو بييولن يف االنت سييبة للمل رتجاع( بالن

 بوكالة اخلزينة العامة للمملكة؛

شييرة   .4 ليي  الرتشييي  مبا يييداع م لييك بإ ييية، وذ بييارات الكتاب ييياز االخت بييولن الجت سييبة للمل تأكيييد الرتشييي  بالن

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

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

 وصل أداص مصاري  املباراة؛ ✓

 .نسخة من كش  نل  البكالوريا ✓

 إجراص االختبارات الكتابية: .5
شيل ISCAE Casa)إلتحا  املرتش  مبركز االختبار )  لي  مت التأ ييت وا عيرب األنرتن هيا ( مصحوبا ببطاقة الرتشي   علي

 من طرف املعهد أثناص إيداع مل  الرتشي  (
 

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

http://www.groupeiscae.ma 

 

 

 

  

 معهد الدار البيضاء معهد الرباط

 العا  للتجارة وإدارة املقاوالت املعهد 

 حي الرياض،   10شارع النخيل، قطاع   28

 الرباط.

 0537712047 اهلاتف: 

 053772367  الفاكس: 

 املعهد العا  للتجارة وإدارة املقاوالت 

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

 الدار البيضاء.

 84/83/0522335482/ 85اهلاتف:  

 052233596الفاكس:  
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 التكوين بكليات العلوم والتلنيات إىل:  يهدف

ييية  ▪ ييية أو التكنولوج يييا العلم لييى البكالور صييلن ع يييذ احلا كيين التالم ييية مت سييتهم يف أو املهن صييلة درا ميين موا

 ميادين العلوم التطبيلية والتكنولوجيا واهلندسة.

فييت   ▪ ييي   عيين طر لييك  توفل تكوينات مسايرة حلاجيات اللطاعات املنتجة على الصعيد الوطين واجلهييوي وذ

 ن وثي  بن هذه الكليات واللطاعات املشللة.مسالك ذات صبلة مهنية بتعاو

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

 تكوينات أخرى قصد من  دبلوم مهند  الدولة والدبلوم اجلامعي للتكنولوجيا.

أهداف 

 التكوين

 

 
 

 

 :بسلك اإلجازة مدة التكوين .1
 

يييات.  6تستلر  الدراسة ثالث سنوات ) لييوم والتلن نيياج  علييى اإلجييازة يف الع ليي  ال عييدها الطا فصو ( حيرز ب

صييو  عيية ف تييد ألرب شييرتك مي جييذع م لييى  جييازة ع كييل إ شييمل  سييات وت لييوم الدرا لييى دب ميين احلصييو  ع كيين   مي

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

 

 التخصصات: .2

 :الجذوع المشتركة المتوفرة بكليات العلوم والتقنيات 
 

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

 ( رياضيات ـ إعالميات ـ فيزياص ـ كيمياصM.I.P.C)   هندسة كهربا ية ـ هندسة( ميكانيكيةGM-GE.) 
 

  (65ص  2أنظر جداو  : ) باإلجازة في العلوم و التقنياتالمسالك المفتوحة 
 

 
 

 شروط الرتشيح: .3
 

 :  من سلك اإلجازة  ولوج السنة األولى
كييون  شييرتط يف املرتشيي  أن ي سيينة الرتشييي  أو ي يييا ل سييلك البكالور ميين  ييية  سيينة النها  سييجال بال شييهادة م لييى  صييال ع حا

ميا يعادهلياللسنة املاضية البكالوريا  جيدو  ) أو  ييه: أنظير  بية حسي  اجليذع املشيرتك املركيوب ف ييا املطلو  1نيوع البكالور

 (.64ص: 
 

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

مييية )   - يييية العا سيييات اجلامع ليييوم الدرا ليييى دب صيييال ع يييية DEUGحا يييية املهن سيييات اجلامع ليييوم الدرا (، أو دب

(DEUP ليييوم ييييات )(، أو دب ليييوم والتلن يييية يف الع سيييات اجلامع جليييامعي DEUSTالدرا ليييدبلوم ا (، أو ا

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

سييينمييين   - مليييدار  املهند يييية  بييياراة الوطن بيييولن يف امل ضيييلية املل سيييام التح بييية األق ليييذين  طل سيييتوفوا وا ا

 (.attestation d’admissibilitéاالمتحانات الكتابية )
 

  : كيفية القبول بالسنة األوىل .4
شييكل  لييى  يييات ع لييوم والتلن يييات الع لييو  لكل بيياراة الو ليياص م يييا انت نييوع البكالور لييى  كييز ع حسيي  االسييتحلا ، مرت

يييا امتحاناتوكذا على املعد  ا صل عليه يف  ،واجلذع املشرتك املرتش  له مييبن يف البكالور هييو  مييا  . حسيي  

 . 67ص:  3رقم  اجلدو 
 

 : حكيفية الرتشي .5
نييي ت   بييو  اإللكرتو صيية الل ييي  من ـييـن طر شيييحه ع لييدم تر شيي  )ة( أن ي كييل مرت لييى  لييى تييوجيهي يي  ع ت  ع

  www.tawjihi.maالعنوان التالي: 

    اتباع مراحل التسجيل املبينة يف املنصة وااللتزام بالتواريخ ا ددة لكل مرحلة: -
 األوىل: طل  إحداث حساب الولو  للفضاص اخلاص باملرتش ؛املرحلة  ✓
 املرحلة الثانية: التعبل عن اختيارات وركبات الرتشي ؛ ✓
 املرحلة الثالثة: اإلجابة عن ملرتحات الولو  امللدمة للمرتش ؛ ✓
 ؛إيداع شهادة البكالوريا باملؤسسة ال  مت قبو  الرتشي  بها: الرابعة املرحلة ✓

 .218للمزيد من املعلومات حو  منصة توجيهي أنظر الصفحة  

التكوينات  

 : المتاحة 

اإلجازة يف 

العلوم 

 والتلنيات
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بييدبلوم  تييو   نييد  ت سييلك امله نييات يف  يييات تكوي لييوم والتلن يييات الع تيينظم كل سييلك اإلجييازة،  باإلضييافة إىل 

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

 مدة التكوين: .1

ليي  املتخيير  علييى  ة( سنوات )ست3تستلر  الدراسة بهذا السلك ثالث ) عييدها الطا فصو (، حيصل ب

 .68ص:  4دبلوم مهند  الدولة يف أحد املسالك املبينة يف اجلدو  رقم 
 

 شروط الرتشيح: .2
سيينة  لييو  ال بيياراة و ييياز م شيي  الجت شييرتط يف املرت حييدى ي حييامال إل كييون  سيين أن ي سييلك املهند ميين  األوىل 

 الدبلومات أو الشهادات التالية أو ما يعادهلا:

 (دبلوم الدراسات اجلامعية العامةDEUG)؛ 

 دبلوم الدراسات اجلامعية (املهنيةDEUP)؛ 

 (دبلوم الدراسات اجلامعية يف العلوم والتلنياتDEUST)؛ 

 (الدبلوم اجلامعي للتكنولوجياDUT)؛ 

 ( ييية املشييرتكة بيياراة الوطن نيياجحن يف امل يييا ال مييدار  العل ( CNCتالميذ األقسام التحضييلية لل

كييوين املهندسيين نييي  لولو  مؤسسييات ت قييع اإللكرتو ئيية علييى املو هييذه الف جييراصات الرتشييي   )حتييدد إ

www.cncmaroc.ma)؛ 
 دبلوم اإلجازة؛ 

لييك حسيي   سييلك املهندسيين وذ ميين  ييية  سيينة الثان لييو  ال ميكن للحاصلن على اإلجازة أو ما يعادهلييا و 

 .املعارف البيداكوجية الالزم اكتسابها مسبلا

التكوينات  

 : المتاحة 
 مهند  الدولة

 

 

 

(، وينظم DUTالعلوم والتلنيات تكوينات قصد من  الدبلوم اجلامعي للتكنولوجيا ) تنظم بعل كليات

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

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  146 طريق 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 .طنجة الرئيسي 416ص.ب 

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

https://fsth.ma /  الحسيمة  34ص.ب.   –والتقنياتكلية العلوم 

 
 

 

  

http://www.fstm.ac.ma/
http://www.fsts.ac.ma/
http://www.fstbm.ac.ma/
http://www.fstg-marrakech.ac.ma/
http://www.fst-usmba.ac.ma/
http://www.fstt.ac.ma/
http://www.fste-umi.ac.ma/
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 1: الجدول
 ونوع البكالوريا املطلوبة اجلذوع املشرتكة املتوفرة بسلك اإلجازة بكليات العلوم والتلنيات

 
 

 

اجلذوع املشرتكة املتوفرة 

بسلك اإلجازة بكليات 

 العلوم والتقنيات

 نوع البكالوريا

رياضيات ـ إعالميات ـ  

 فيزياء 

M.I.P 

  العلوم الرياضية:شعبة 

 مسلك العلوم الرياضية)أ(؛ •

 مسلك العلوم الرياضية)ب(. •
 

 شعبة العلوم التجريبية:

 مسلك العلوم الفيزيا ية؛ •

 مسلك العلوم علوم احلياة واألرض؛ •

 مسلك العلوم الزراعية. •

رياضيات ـ إعالميات ـ  

 فيزياء ـ كيمياء 

M.I.P.C 

 شعبة العلوم الرياضية: 

 الرياضية)أ(؛مسلك العلوم  •

 مسلك العلوم الرياضية)ب(. •
 

 شعبة العلوم التجريبية:

 مسلك العلوم الفيزيا ية؛ •

 مسلك العلوم علوم احلياة واألرض؛ •

 مسلك العلوم الزراعية. •

بيولوجيا ـ كيمياء ـ  

 جيولوجيا

B.C.G 

 :شعبة العلوم التجريبية 

 مسلك العلوم الفيزيا ية؛ •

 واألرض؛مسلك العلوم علوم احلياة  •

 مسلك العلوم الزراعية. •
 

 

 :شعبة العلوم الرياضية 

 مسلك العلوم الرياضية)أ(؛ •

 :)شعبة الفالحة )بكالوريا مهنية 

 مسلك تدبل ضيعة فالحية؛ •

الهندسة الكهربائية ـ 

 الهندسة الميكانيكية

GM-GE 

 شعبة العلوم والتكنولوجيات: 

 الكهربا ية؛العلوم والتكنولوجيات  مسلك •

 امليكانيكية. مسلك العلوم والتكنولوجيات •

 شعبة العلوم الرياضية: 

 مسلك العلوم الرياضية)أ(؛ •

 مسلك العلوم الرياضية)ب(. •

 شعبة العلوم التجريبية: 

 مسلك العلوم الفيزيا ية؛ •
 

 :بكالوريا مهنية 

 مسلك التصنيع امليكانيكي؛ •

 مسلك صناعة الطا رات؛ •

 الصناعية؛مسلك الصيانة  •

 مسلك صناعة البنيات املعدنية •

 مسلك اإللكرتونيك وأجهزة التواصل •

 مسلك الصيانة املعلوماتية والشبكات •

 مسلك التربيد وتكيي  اهلواص •

 مسلك النظم اإللكرتونية والرقمية •

خييار  -مسلك صيانة املركبيات املتحركية •

 السيارات

 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
 مشتركة 

FST 

 
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 

 

 

 

 

  



 66صفحة 
CROSP – 2021/2022 املدرس ي واملنهياملركز الجهوي للتوجيه  - األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط ـ سال ـ القنيطرة   

www.facebook.com/crosp.rabat 

 

 
 

 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 

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 
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 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:

 

  1,00الرياضية:العلوم 

 

  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:

 

 1,20الفيزيائية:العلوم 

 

 1,10 مسالك البكالوريا المهنية:

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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 électrique et management industriel 

Géo information 

 بني مالل
Génie physique : matériaux et énergie 

Productique - Mécatronique 

 مراكش 

Ingénierie en Réseaux et Systèmes d’Information 

Génie de Matériaux et Procédés 

Génie civil 

Industrie et Sécurité des Aliments 

Energies renouvelables et mobilité électrique 

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 

Génie mécanique : conception mécanique et innovation 

Système Intelligents, communicants mobiles 

Ingénierie en mécatronique 

 Génie de l’Eau et de l’Environnement الراشدية

 Procédés industriels et environnement الحسيمة 

 
    

  

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

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

 اعتمادها، وذلك حسب متطلبات قطاع النتاج، وسيتم العالن عنها يف املواقع اللكترونية هلذه املؤسسات 
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أهداف 

 التكوين

 

 :إىل للعلوم التطبيليةاملدار  الوطنية  تهدف
يييي  ▪ ليييهم للتك ييييا يؤه ييييا وتطبيل نيييا نظر لييية تكوي سيييي الدو كيييوين مهند صيييادية  ت يييية االقت بيييات التنم ميييع متطل

 ؛واالجتماعية الوطنية و اجلهوية

يييات الصييناعية واالقتصييادية واالجتماعييية والعلمييية علييى الصييعيد اجلهييوي  ▪ خل  تعاون وشراكة مع الفعال

 ؛والوطين والدولي

 والتكنولوجي. البحو العلميتنمية  ▪

 

مدة  

ن التكوي

 والدبلوم 

سيية ب سييتلر  الدرا مخييس)ت ييية  لييوم التطبيل ييية للع ملييدار  الوطن صييو (، 5ا شييرة ف سيينوات )ع عييدها (  حيصييل ب

 وينظم التكوين يف سلكن متتالين: دبلوم مهند  الدولة.على  الطال  املتخر 
 

ملييدمج ▪ ضييلي ا سييلك التح سيينتن): ال مييي ( 2يييدوم  جملييا  العل لييى ا يييه ع كييوين ف كييز الت صييو (، يرت عيية ف )أرب

 األساسي وتلنيات التعبل والتواصل واإلعالميات.

ثييالث): سلك املهندسن ▪ كييوين  يييه الت ملييدمج3يييدوم ف سييلك التحضييلي ا عييد ال سييتة فصييو ( ب هييم ( سنوات) . وي

بييه جم ليين  سييي واملتخصيي . كمييا تل لييتلين األسا مييي وا جملييا  العل سييلك ا هييذا ال عييارف التكوين ب ميين امل عيية  مو

 املتعللة بتدبل املشاريع وتدبل امللاوالت والللات وتلنيات اإلعالم والتواصل.
 

 

شروط  

 الترشيح 

 :  ولوج السنة األولى
 أن يكون: بالسنة األوىليشرتط يف املرتش  الراك  يف االلتحا  

سيينة الرتشييي  ▪ يييا ل سييلك البكالور ميين  ييية  سيينة النها  سييجال بال يييا  م شييهادة البكالور لييى  صييال ع سيينة أو حا لل

 :إحدى الشع  يف املاضية

 العلوم الرياضية -

 العلوم التجريبية  -

  العلوم والتكنولوجيات -
 :املسالك التالية للبكالوريا املهنية

 مسلك التصنيع امليكانيكي؛
 مسلك صناعة الطا رات؛

 مسلك الصيانة الصناعية؛
 وأجهزة التواصل كمسلك اإللكرتو تكني

 مسلك الصيانة املعلوماتية والشبكات
 مسلك النظم اإللكرتونية والرقمية

 خيار السيارات -مسلك صيانة املركبات املتحركة

 مسلك صناعة البنيات املعدنية

 مسلك رسم البناص

 مسلك أوراش البناص

 اللوجستيكمسلك 

 مسلك الطاقات املتجددة: خيار نظم الطاقة الشمسية

 

  :ولوج السنة الثالثة أو الرابعة
إضافة للناجحن يف السلك التحضلي املدمج، ميكن ولو  السنة الثالثة)السنة األوىل من سلك املهندسن( 

 عن طري  مباراة مفتوحة يف وجه حاملي الشهادات أو الدبلومات التالية أو ما يعادهلا:

يييي ▪ بييياراة الوطن تيييابي للم حيييان الك جيييا  يف االمت سييين شيييهادة الن كيييوين املهند سيييات ت ليييو  مؤس شيييرتكة لو ة امل

 ، وحتدد اإلجراصات اخلاصة بهذه الفئة على املوقع اإللكرتوني:بالنسبة لطلبة األقسام التحضلية

www.cncmaroc.ma؛ 

 (؛DEUGدبلوم الدراسات اجلامعية العامة ) ▪

 (؛DEUPدبلوم الدراسات اجلامعية املهنية ) ▪

 (؛DEUSTاجلامعية يف العلوم والتلنيات )دبلوم الدراسات  ▪

 (؛DUTالدبلوم اجلامعي للتكنولوجيا ) ▪
 دبلوم اإلجازة؛ ▪

 

صييلن علييى  يييا +األقييل علييى كما ميكيين للحا مييا يعادهلييا( 3شييهادة باكالور لييوم اإلجييازة أو  سينة )دب ليو  ال و

 اكتسابها مسبلا. ) السنة الثانية من سلك املهندسن( وذلك حس  املعارف البيداكوجية الالزمالرابعة
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إجراءات  

 الترشيح 

على البوابة اإللكرتونية اخلاصة خال  اآلجا  ا ددة    على كل مرتش  )ة( تسجيل ترشيحه  -

 باملباراة:
 www.ensa-concours.ma 

 

كيفية  

 القبول 

 

لييوم بالسنة األوىل عن طري  اللبو  يتم  املباراة الوطنية املشرتكة لاللتحا  باملدار  الوطنية للع

 التطبيلية ، وتتضمن:

  لياص عييد  انت لييى  م كييز ع سيي مرت لييوطين  +  75 %) حمت حييان ا عييد  االمت حييان  25 %م عييد  االمت م

 .معامل الرتجي  اخلاص بكل شعبة للبكالوريا وعلىاجلهوي( 

  اختبار كتابي على شكل استمارة متعددة( االختياراتQCM  ) 

 

بييية  مييين البوا تيييابي  بيييار الك يييياز االخت سيييتدعاص الجت قييية اال ييييل بطا ليييا ه، حتم شييي  مت انت كيييل مرت ليييى  ييييتعن ع

 اإللكرتونية اخلاصة باملباراة وطبعها، وتلدميها الجتياز االختبار الكتابي مع بطاقة التعري  الوطنية.

 

 

عناوين  

المدارس 

الوطنية  

للعلوم 

 التطبيقية 

 املوقع اإللكرتوني العنوان املدينة

 طنجة
 ، طري  الزياتن،10كلم 

 ،  طنجة الر يسية.1818ص.ب : 
www.uae.ma  

www.ensat.ac.ma  

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

www.ensa-teouan.uae.ac.ma 

 أكادير 
 شارع عبد الرحيم بوعبيد،

  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  

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

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

 الحسيمة 

 

 أجدير 3ص.ب: 

 32003ة ماحلسي

www.ensah.ma  

 القنيطرة 
 242املرك  اجلامعي، ص.ب: 

 14000يطرة نالل

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

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

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

 الجديدة 
 6)طري  أزمور( كلم 1الطري  الوطنية رقم

 اجلديدة 24002البالطو  1166احلوزية ص.ب:

www.ensaj.ucd.ac.ma  

 www.ensab.ac.ma برشيد 218شارع الجامعة ص.ب.  برشيد 

املعهد الدولي للعلوم 

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

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

مين ا، وهي مؤسسة متوسطية بفا -لجامعة األورو( تابعة ل INSAاملعهد الدولي للعلوم التطبيلية بفا  ) (:  *) هيا  عيالي اخلياص )معيرتف ب لتعليم ال

ييية(  شييواهد الوطن عيياد  ال شييواهدها ت ليية،  كييوين طييرف الدو بييات الت ثيية و 57000: واج ييية والثال سيينة األوىل والثان سيينويا لل هييم  سيينة  72000در هييم لل در

 الرابعة واخلامسة مع إمكانية االستفادة من بعل املن  للطلبة املسجلن بها.
 
 

  

http://www.uae.ma/
http://www.ensat.ac.ma/
http://www.uae.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.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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Informatique et Ingénierie des données               

Sécurité Informatique et Cybersécurité               

Ingénierie du DATA Science et Cloud 

Computing 
 

 
       

     

Ingénierie des systèmes d’information 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               

Agro-alimentaire               
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               

Energies renouvelables et efficacité 

énergétique 
 

 
           

 

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 الكالمس  
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أهددددداف 

 التكوين

إىل تكوين مهندسي الدولة يف جما  الفنون واملهن اهلندسية  املدار  الوطنية العليا للفنون واملهنتهدف 

اعتبار  تكوينا نظريا وتطبيليا يؤهلهم للليام بدورهم على الوجه األفضل يف خمتل  قطاعات اإلنتا ، مع

عالقات التداخل بن التصميم والتصنيع والرتكي  واجلودة والصيانة، واالستجابة ملتطلبات التنمية 

 الصناعية واالجتماعية املستدامة جهويا ووطنيا.

 

مدددددددددة 

 التكددوين

 والدبلوم

( سنوات )عشرة فصو (، حيصل بعدها 5تستلر  الدراسة باملدار  الوطنية العليا للفنون واملهن مخس)

 الطال  املتخر  على دبلوم مهند  الدولة. وينظم التكوين يف سلكن متتالين:

والتلين ( )أربعة فصو (، يرتكز التكوين فيه على اجملا  العلمي 2يدوم سنتن): السلك التحضيري المدمج  ▪

 األساسي وتلنيات التعبل والتواصل واإلعالميات.

. ويهم ( سنوات)ستة فصو ( بعد السلك التحضلي املدمج3يدوم فيه التكوين ثالث): سلك المهندسين  ▪

املتخص . كما تللن به جمموعة من املعارف التكوين بهذا السلك اجملا  العلمي والتلين األساسي و

 والكفايات املتعللة بتدبل املشاريع وتدبل امللاوالت والللات وتلنيات اإلعالم والتواصل.

 .ص، دبلوم مهند  الدولة والدار البيضااملدرسة الوطنية العليا للفنون واملهن بكل من مكنا  متن  

 

ENSAM 

 مكناس
 التخصصات

 

 Génie Industriel -option :  
-intelligence artificielle et data science 

 Génie Electromécanique options : 
-énergie et maintenance électromécanique 
-commande et management industrie 

 Génie Mécanique  -options :  
-structures et ingénierie de produits 
-procédés de fabrication industrielle 
-énergétique  

 Génie Industriel et Productique 

  Génie Civil 
 

ENSAM   الدار

 البيضاء 
 التخصصات

 Génie Mécanique  -options :  
-conception de produits nouveaux 
-efficacité et performance énergétique 
industrielle 
-construction d’ouvrages métalliques 

 Génie électrique -options : 
-performances des systèmes 
électrotechniques  
-automatismes avancés et robotique 
industrielle 
-électromécanique industrielle 

 Génie électromécanique 

 Génie Industriel -options : 
-Management des systèmes industriels 
-Gestion de projets technologiques 

 Management des systèmes électriques 
intelligents -options : 
-systèmes de management de l’énergie 
-systèmes industriels connectés 

 Intelligence artificielle et génie 
informatique -options : 
-intelligence artificielle et industrie 
connectée 
-Ingénierie informatique 
 

ENSAM 
 الرباط 

 التخصصات

 Ingénierie numérique en Data Science et 
Intelligence Artificielle -options : 

- Intelligence artificielle et technologie de 
l’industrie numériques 
-management de l’innovation et de 
Intelligence artificielle 

 Mathématiques physique et technologie 

 

إجراءات  

 الترشيح 

على البوابة اإللكرتونية اخلاصة خال  اآلجا  ا ددة    على كل مرتش  )ة( تسجيل ترشيحه  -

 www.ensam-concours.maباملباراة: 
 

 

 
 

 

 

 

 
 



   املركز الجهوي للتوجيه املدرس ي واملنهي - األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط ـ سال ـ القنيطرة CROSP – 2021/2022 73صفحة 

www.facebook.com/crosp.rabat 

كيفية  

 القبول

بالسنة  

 األولى 

نييون بالسنة األوىل عن طري  اللبو  يتم  يييا للف ييية العل املباراة الوطنية املشرتكة لاللتحا  باملدار  الوطن

 واملهن، وال  تنظم على مرحلتن:
   :املرحلة األوىل 

سيي معييد   انتلاص متهيدي بناص على  لييوطين  +  75 %) حمت حييان ا حييان  25 %معييد  االمت معييد  االمت

 .اجلهوي( 
  :املرحلة الثانية 

بييار  ياختبار كتاب مييدة كييل اخت هييا املرتشيي  وكييذا  سيييخترب في ليي   ملييواد ا بييار وا يتم اإلعالن عن نوع االخت

 www.ensam-concours.maعلى البوابة اخلاصة باملباراة: 

ييي   قيية التعر قييا ببطا تييابي مرفو بييار الك كييز االخت لييا ه احلضييور إىل مر شيي  مت انت كييل مرت لييى  يييتعن ع

  .الوطنية وبطاقة االستدعاص 

 
 

 

شروط  

 الترشيح 

 : ولوج  السنة األولى ▪
سيينة الرتشييي  يشرتط يف املرتش  الجتياز مباراة أن يكون أو  مسجال بالسنة النها ية من سلك البكالوريا ل

 :إحدى الشع  يف للسنة املاضيةحاصال على شهادة البكالوريا 

 العلوم الرياضية -
 العلوم التجريبية  -
  العلوم والتكنولوجيات -

 

 :املسالك التالية للبكالوريا املهنية

 مسلك اإللكرتو تكنيك وأجهزة التواصل    -              مسلك التصنيع امليكانيكي؛    -
 مسلك الصيانة املعلوماتية والشبكات  -مسلك صناعة الطا رات؛                      -
 مسلك النظم اإللكرتونية والرقمية  -مسلك الصيانة الصناعية؛                  -
 ش البناصمسلك أورا   -مسلك صناعة البنيات املعدنية           -
 ؛ خيار السيارات -مسلك صيانة املركبات املتحركة  -مسلك رسم البناص                                   -
 مسلك الطاقات املتجددة خيار : نظم الطاقة الشمسية   -مسلك اللوجيستيك                              -

 من:يشرتط يف املرتش  أن يكون ولوج  السنة الثالثة : ▪

يييا للمهندسيين )  - مييدار  العل بيية األقسييام التحضييلية لل بيياراة  MPSI ou TSIطل بييولن يف امل (، املل

  على املوقع يالوطنية املشرتكة لولو  املدار  العليا للمهندسن، وحتدد اإلجراصات اخلاصة بالرتش

سييييييين  كيييييييوين املهند سيييييييات ت ليييييييو  مؤس شيييييييرتكة لو يييييييية امل بييييييياراة الوطن خلييييييياص بامل نيييييييي ا اإللكرتو

www.cncmaroc.ma ؛ 
يييات أو علييوم DEUGدبلوم الدراسات اجلامعية العامة ) - ضيييات ـ إعالم ( ختص  الرياضيات أو الريا

 املادة ـ فيزياص
ييية) - (، اهلندسيية الصييناعية ، هندسيية GE)، (GM( ختصيي : )DEUPدبلوم الدراسات اجلامعية املهن

 الطرا   أو هندسة املواد؛
لييي - يييية يف الع سيييات اجلامع ليييوم الدرا ييييا )دب يييية:DEUSTوم والتكنولوج صيييات التال حيييدى التخص  ( يف إ

ييييييية)+ سيييييية امليكانيك ييييييية )GMاهلند سيييييية الكهربا  ييييييياصGE(، اهلند يييييييات ـ فيز ضيييييييات ـ إعالم  -(، ريا

 (؛MIPإعالميات ـ الفيزياص) -(، الرياضياتMIPCالكيمياص)
يييا) - جلييامعي للتكنولوج لييدبلوم ا ييية)DUTا سيية امليكانيك سيية اGM( ختصيي : اهلند ييية (، اهلند لكهربا 

(GEاهلندسة الصناعية ، هندسة الطرا   أو هندسة املواد؛ ، ) 
عييالي ) - لييتلين ال شييهادة ا ثييل  لييذكر م سييالفة ا شييهادات ال هييا إلحييدى ال عييرتف مبعادلت ( أو BTSشييهادة م

 (.DTSشهادة التلين املتخص  )
-  
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شروط  

 الترشيح 

حييد  ولوج  السنة الرابعة: ▪ صييلن علييى أ يتم عن طري  اجتياز مباراة مفتوحة يف وجه املرتشييحن احلا

 الدبلومات التالية أو ما يعادهلا:

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

 

 

 
 

 
 

 

 عناوينال

 

 . 50000، المنصور، مكناس 15920ص.ب:  2مرجان ، المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن ــ مكناس
 www.ensam-umi.ac.maالموقع اإللكتروني: ـ  0661451281/91- 62 / 60 71 46 0535الهاتف: 

 ، شارع النيل ، الدار البيضاء.150ص.ب ، والمهن ــ الدارالبيضاءالمدرسة الوطنية العليا للفنون 
 www.ensam-casa.ma: الموقع اإللكترونيــ    0522381822 – 0522564222الهاتف: 

ص ب:  ، شارع اجليش امللكي، مدينة العرفان، سابقا(  ENSET)  الرباط - المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن

 /http://ensam.um5.ac.maــ   املعاهدالرباط  6207

  

http://www.ensam-umi.ac.ma/
http://ensam.um5.ac.ma/
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أهداف 

 التكوين

 

تكوين مهندسن كيميا ين من مستوى عا ، يف مهيين  الوطنية العليا للكيمياص باللنيطرة إىل ةاملدرس تهدف

تكوينا نظريا ، الدقيلة وكيمياص املواد والبيئة والتنمية املستدامةنتا  والبحو والتسيل يف ميادين الكيمياص اإل

ليي  يؤهلهم وتطبيليا  ييية ا شييلل السيييما علييى مسييتوى اهلندسيية الكيميا  سييو  ال حيية ل لالستجابة للحاجيات املل

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

 

مدة  

ن التكوي

 والدبلوم 

 

سيية ب سييتلر  الدرا سييت بيياللنيطرة ةاملدر ييياص  يييا للكيم ييية العل سيينوات )عشييرة فصييو (، 5مخييس) الوطن حيصييل ( 

 وينظم التكوين يف سلكن متتالين: دبلوم مهند .على  بعدها الطال  املتخر 
 

ملييدمج ▪ ضييلي ا سييلك التح سيينتن): ال جملييا  2يييدوم  لييى ا يييه ع كييوين ف كييز الت صييو (، يرت عيية ف مييي ( )أرب العل

 األساسي وتلنيات التعبل والتواصل واإلعالميات.

ثييالث): سلك املهندسن ▪ كييوين  يييه الت ملييدمج3يييدوم ف سييلك التحضييلي ا عييد ال سييتة فصييو ( ب هييم ( سنوات) . وي

عييارف  ميين امل عيية  بييه جممو ليين  سييي واملتخصيي . كمييا تل لييتلين األسا مييي وا جملييا  العل سييلك ا هييذا ال التكوين ب

 تدبل امللاوالت والللات وتلنيات اإلعالم والتواصل.املتعللة بتدبل املشاريع و
 

 

شروط  

 الترشيح 

حييا  :    ولوج السنة األولى سينة األوىليشرتط يف املرتش  الراك  يف االلت كييون بال شييهادة  أن ي صييال علييى  حا

 :التالية إحدى الشع  يفللسنة احلالية أو املاضية  البكالوريا 

 العلوم الرياضيةشعبة  -

 :العلوم التجريبية شعبة  -
 مسلك العلوم الفيزيا ية؛ 
 .مسلك علوم احلياة واألرض 

 
 

 

 

كيفية  

القبول 

بالسنة  

 األولى 

 

 مباراة تنظم على مرحلتن متتاليتن: يتم ولو  السنة األوىل عن طري 
  ا صل عليها يف امتحانات البكالوريا؛ النتا جانتلاص متهيدي يرتكز على 
  املواد التالية:اختبارات كتابية يف 

 الرياضيات  ✓
  صالفيزيا ✓
 الكيمياص  ✓
 .الللة الفرنسية ✓
 ملرر مسلك العلوم الفيزيا ية()

 

إجراءات  

 الترشيح 

 

 للمدرسيية  (CPI) ولو  األقسام التحضييلية املدجمييةيف اجتياز مباراة  نالراكب نيتعن على املرتشح •

على البوابة  (خال  الفرتة املخصصة للرتشي ) متسجيل ترشيحهالوطنية العليا للكيمياص باللنيطرة 

  التالية:اإللكرتونية 

http://www.uit.ac.ma/ENSC 
يييدي تأكيييد  • ليياص التمه ييية االت بييولن يف عمل بييارات كما يتعن على املرتشييحن املل مشيياركتهم يف االخت

 الكتابية وطبع استدعاصاتهم عرب الراب :

https://ensc.uit.ac.ma/preinscription/ 

 

 العنوان 

Ecole Nationale Supérieure de Chimie 
Université Ibn Tofail 

BP 242, Kénitra 
 

  

 

 
 

http://www.uit.ac.ma/ENSC
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أهداف 

 التكوين

 

يييا ومتييوفرين ملدار  العليا للتكنولوجيا ابيهدف التكوين  يييا وتطبيل عييالين مكييونن نظر نييين  إىل إعداد تل

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

مدة 

  التكوين

 والدبلوم

سيينتن  (DUT) الدبلوم اجلامعي للتكنولوجيا - عيية فصييو (،الذي ميكن حتضله يف  حييد  )أرب سييالكيف أ  امل

 (.77)ص  1جدو   :بهذه املدار املفتوحة 

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

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

شروط  

 الترشيح 

 

 االلتحا  بإحدى املدار  العليا للتكنولوجيا أن يكون:يشرتط يف املرتش  الراك  يف 
 

 مسجال بالسنة النها ية من سلك البكالوريا لسنة الرتشي ؛ 

 شييع ، حسيي  التخصيي  املركييوب أو ما يعادهلا يف إحدى للسنة املاضية  حاصال على شهادة البكالوريا أو  ال

  .فيه

 

كيفية  

 القبول

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

 الرتجي  معامل x( االمتحان اجلهوي معد  % 25 + االمتحان الوطين معد  75%)

 (79ص  2، أنظر: جذو  )يتم حتديد معامل الرتجي  حبس  شعبة البكالوريا وكذلك املسلك املختار
 

كيفية  

 الترشيح 

 

نيي ت  - عين طريي  منصية اللبيو  اإللكرتو نيوان توجييي    على كل مرتش  )ة( أن يلدم ترشييحه  ت  عليى الع

  www.tawjihi.maالتالي: 

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

 باملرتش ؛املرحلة األوىل: طل  إحداث حساب الولو  للفضاص اخلاص  -
 املرحلة الثانية: التعبل عن اختيارات وركبات الرتشي ؛ -
 املرحلة الثالثة: اإلجابة عن ملرتحات الولو  امللدمة للمرتش ؛ -
 إيداع شهادة البكالوريا باملؤسسة ال  مت قبو  الرتشي  بها؛: الرابعة املرحلة -

 .218للمزيد من املعلومات حو  منصة توجيهي أنظر الصفحة  
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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 توالل    مكناس 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 89دار السي عيسى   ص.ب: طريق  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 
ــران، ص ب: ــل جب ــران خلي ــدكالي شــارع جب ،  229رئاســة جامعــة شــعيب ال

 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. uca.ma / eska قلعة السراغنة 8طريق بني مالل ، كلم  قلعة السراغنة 

 www.uit.ac.ma ، القنيطرة242رئاسة جامعة ابن طفيل ، ص ب  القنيطرة 

 www .estn.ump.ma الناظور - 62000رمز البريد:  1458ص.ب.  الناظور 

 www.Estd.uiz.ac.ma الداخلة - 73000أم لبوير،  الداخلة 
  

 

 
 

http://www.este.uca.ma/
http://www.usms.ma/
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 للتكنولوجيا بالمدارس العليا  المفتوحة  ( DUTالدبلوم الجامعي )   : مسالك 1الجدول 
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 20212020/برسم الموسم  المسالك المعتمدة

                  Administrateur de systèmes et réseaux 

                  Administration des  Réseaux Informatiques 

                  Agroalimentaire et Génie Biologique 

                  Agrochimie 

                  Agro- industrie 

                  Bio analyses et Contrôles 

                  Biotechnologie Végétales 

             -     Commercialisation du produit Agro-Alimentaire 

                  Construction et Energétique du Bâtiment 

                  Développement des Territoires Ruraux 

                  Développement web et multimédia 

                  Développeur d’applications informatiques 

                  Electronique Embarquée pour l’Automobile 

                  Electronique et Informatique Industrielle 

                  Energies renouvelables  

                  Energies renouvelables et  efficacité énergétique 

                  Environnement et techniques de l’eau 

                  Finance Comptabilité  

                  Finance Banque et Assurance 

                  Finance, Comptabilité et Fiscalité 

                  Génie Agroalimentaire 

                  Génie Agrobiologique 

                  Génie Agro environnement 

                  Génie Agronomique 

                  Génie Bio-industriel 

                  Génie Biologique 

                  Génie Civil 

                  Génie de l’ environnement 

                  Génie des Procédés 

                  Génie Electrique  

                  Génie Electrique et Energie Renouvelables 

                  Génie Electrique et Informatique Industrielle 

                  Génie Industriel et Maintenance 

                  Génie Informatique 

                  Génie Informatique   embarquée 

                  Génie logiciel 

                  Génie Mécanique et Productique 

                  Génie Minier 

                  Génie thermique et Energétique 

                  Génie thermique et Energie Renouvelables 

                  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 de Gestion 
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 )تتمة(  1الجدول 
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 20212020/برسم الموسم  المسالك المعتمدة

                   Informatique décisionnelle et sciences de données 

                   Informatique et Gestion des Entreprises 

                   Informatique industrielle et Systèmes Automatisés 

                   Intelligence Artificielle et technologies émergentes 

                   Logistique et Transport 

                   Maintenance Industrielle des Systèmes Electromécaniques 

                   Management agricole et agroalimentaire 

                   Management des entreprises 

                   Management Logistique et Transport 

                   Mécatronique industrielle 

                   Métiers de la logistiques de l’économie et de la finance 

                   Métiers du désert et de la mer 

                   Métiers du social et de l’animation socioculturelle 

              -     Publicité et marketing digital 

                   Réseaux et Télécommunications 

                   Statistique et Informatique Décisionnelle 

                   Systèmes embarqués 

              -     Techniques du Son et de l’Image 

                   Techniques de Commercialisation  

                   Techniques de Commercialisation et de Communication 

                   Techniques de Commercialisation et des services 

                   Techniques de gestion Commerciale  

       -            Techniques de Management 

                   Techniques de Vente et Services Clients 

                   Techniques Instrumentales et Management Qualité 

                   Techniques juridiques 

                   Technologie et Diagnostique électrique Automobile 

                   Technologie et Diagnostique électronique Automobile 

                   Technologie Agroalimentaires 

                   Technologie Industriel de l’Automobile 

       -            Valorisation des produits du terroir 

                   Web Marketing 
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 DUT الدبلوم اجلامعي للتكنولوجيا: املؤسسات اجلامعية األخرى املعنية بتحضل 3جدول 

برسم الموسم  المسالك المعتمدة

/20192018 

المدرسة العليا  

التعليم  ألساتذة 

التقني  

 بالمحمدية 

المدرسة العليا  

ألساتذة  

التعليم التقني  

 بالرباط 

المدرسة العليا  

  لألساتذة

 مراكش 

المدرسة العليا  

لألساتذة  

 بتطوان 

كلية طب  

األسنان  

بالدار  

 البيضاء 

كلية طب  

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 
      

 

  

 .يف مؤسسات جامعية أخرى DUT الدبلوم اجلامعي للتكنولوجياإضافة إىل املدار  العليا للتكنولوجيا يتم حتضل 
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 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            

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            

 

 

 
    

 

 
 

 

 

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

الجامعي  

للتكنولوجيا  

(DUT ) 

 كيفية القبول الرتشيح شروط التخصص

Finance et Comptabilité 

بكالوريا علمية + علوم اقتصادية + 

 التدبل ا اسباتيعلوم 

انتلاص بناص على  

نل  امتحان 

 Administration et Organisation شهادة البكالوريا

des Entreprises 

 :  مدة التكوين والدبلوم .1

سيينتن) سييلك  هييذا ال كييوين ب جلييامعي 2يييدوم الت لييدبلوم ا لييى ا خيير  ع ليي  املت عييدها الطا (، حيصييل ب

  DUTللتكنولوجيا 

 يتم الرتشي  عرب املنصة اإللكرتونية التالية: 

http://entissab.univh2c.ma/precandenset 
 

 

 

 

سدددلك اإلجدددازة 

 (LPالمهنية)

 التخصص •

ESEG - Education et Sciences Economiques et de Gestion 

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

 

 

 

 

المسالك  

الجامعية في  

 ( FUEالتربية)

ييية  يف  .1 جييازة املهن لييى اإل خيير  ع ليي  املت عييدها الطا حييدة، حيصييل ب سيينة وا سييلك  هييذا ال كييوين ب يييدوم الت

 ( يف التخص  التالي:FUEاملسالك اجلامعية للرتبية )

sciences économiques et Comptable (SEC) 

حييا يشييرتط يف املرتشيي   .2 ييية يف ال لاللت سييالك اجلامع صييال علييى بامل كييون حا ييية أن ي  ( يف Bac +2)رتب

 – Economie et Gestion – Gestion Comptable et Financièreأحد التخصصات : 

Gestion des Entreprises 

 انتلاص )دراسة املل ( + ملابلة. اللبو  يتم عن طري : .3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

https://www.enset-media.ac.ma/formations/initiales/diplome#page_fc_fil_res-page_3-6
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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 
 

 

 سلك المهندسين 

• GIL - Génie Industriel et Logistique ; 

• GMSI - Génie Mécanique des Systèmes Industriels ; 

• GECSI - Génie Electrique et Contrôle des Systèmes Industriels ; 

• SEER - Génie Electrique option : Systèmes Electriques et Energies 

Renouvelables ; 

• GLSID - Génie du Logiciel et des Systèmes Informatiques Distribués ; 

• II-BDCC - Ingénierie Informatique : Big Data et Cloud Computing . 

 

 ا مدية - 159املدرسة العليا ألساتذة التعليم التلين با مدية، ،شارع احلسن الثاني، ص ب: 

http://www.enset-media.ac.ma 
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 واالتصا  ل عالم العالي املعهد (ISIC) .................................. 

 املعلومات علوم مدرسة (ESI)  ........................................... 

 للرتمجة العليا فهد امللك مدرسة(ESRFT) ............................. 
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أهداف 

 التكوين

ليية  يهدف التكوين إىل إعداد لييها ملزاو لييها األطر العليا املختصة يف تلنيات اإلعالم واالتصا ، قصد تأهي عم

 ص.واللطاع اخلات اإلعالمية واإلدارات واملؤسسات العمومية واجلماعات ا لية باملؤسسا

 

مدة  

التكوين 

 والدبلوم 

التكوين باملعهد ثالث سنوات )ستة فصو (، حيصل بعدها الطال  املتخر  ، يدوم LMDبعد اعتماد نظام 

 :على إجازة يف اإلعالم واالتصا 

 

 :ملحوظة

  ييية خييل مؤسسييات إعالم ييية دا سيينة جامع كييل  ييية  ييية يف نها فييرتات تدريب لييثالث  سيينوات ا هييذه ال لييل  تتخ

 خمتلفة؛

  الللة الفرنسية.الدراسة باملعهد منظمة يف قسمن: قسم الللة العربية وقسم 

 .نظام التكوين باملعهد هو نظام خارجي 

 

شروط  

 الترشيح 

 ؛ للسنة احلالية أو السنة املاضية أو ما يعادهلا (مجيع الشع )بكالوريا ال شهادة 

   فييييو عيييياد  أو ت طيييية ت لييييى نل صييييو  ع عييييام  يف 20/14احل عييييد  ال يييييا امل لييييات: ويفللبكالور ييييي الل ة العرب

 .الثالثةالللة ووالفرنسية 

  من سنة الرتشي . دجنرب 31عندسنة  25سنة وأن ال يفو   17أن ال يلل عمر املرش  عن 

 

كيفية  

 القبول

 بناص على النتا ج ا صل عليها يف امتحان نيل شهادة البكالوريا؛انتقاء أ لي : 

   المباراةاختبارات: 
: مرحلتن على وتتم ،(ة) املرتش  اختيار حس  والفرنسية، العربية: بالللتن للمعهد الولو  مباراة جترى

 .وشفوي كتابي

 ملخ  إضافة مع مشهدا أو حدثا( ة) فيه املرتش  يعاجل واحدا موضوعا يتضمن:  االمتحان الكتابي 1 -

 ) .ساعات 3) الثانية له بالللة مرتجم

لييى يييتعن:  الشااي   االمتحااان - 2 نيياج  )ة( يف ع حييان املرتشيي  )ة( ال تييابي االمت عييداد الك يييديو شييري  إ  ف

هلييات  سييتعما  ا ميين با لييا  ) ليية الن حييدة دقي ثييون وا ييية( لعرضييه وثال مييام ثان حييان جلنيية أ نيية االمت  ميين املكو

 سيحدد. املعهد أساتذة
 الكتابي. االمتحان نتا ج عن الر ي اإلعالن مع باملوازاة الفيديو شري  مضمون

 

 

 مسطرة

 الترشيح 

بيياب  فييت   عييد  لييى  يي ، الرتشييي ب ئيية املرتشييحن ع سييتمارة تعب سييجيل ا لييى الت صيية ع يييات من هييد مبار  املع

(concours.isic.ma)  التالية املطلوبة املل  وثا   وحتميل: 

ليينل  كشيي  • حييانن ا لييوطين اجلهييوي لالمت شييهادة وا يييا و سييبة البكالور يييا حليياملي بالن سيينة  بكالور ال

 . املاضية

 . املوسم احلالي بكالوريا ملرتشحي بالنسبة اجلهوي لالمتحان النل  كش  •

 .للتعري  الوطنية البطاقة من نسخة •

 اإللكتروني بريدهم  عبر  الملف  بإيداع  بإشعار  المتشحون  سيتوصل
 

 

 عنوان

 المؤسسة 

 ، الرباط املعاهد 6205ص.ب:  مدينة العرفان املعهد العالي ل عالم واالتصا  ، شارع عال  الفاسي،

 www.isic.ac.maاملوقع اإللكرتوني: ـ  05 37 68 13  81اهلات : 
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أهداف 

 التكوين

 

سييي  لييذكاص التناف شييي  وا ثييا   واألر ييي  وإدارة الو سيية التوث يييدان هند طيير متخصصيية يف م عييداد أ إ

هييام واليلظة االسرتاتيجية وهندسة املعارف ونظم املعلومات. إىل جان   نيياط باملدرسيية م كييوين ت الت

 البحو العلمي يف خمتل  ختصصات علوم املعلومات واجملاالت املرتبطة بها.

 

 التخصصات 

 توفر املدرسة تكوينا يف التخصصات التالية:

 

 نظم املعلومات. *        الذكاص التنافسي واليلظة االسرتاتيجية*                     هندسة التوثي *

  .هندسة املعارف وا تويات املعرفية*      إدارة الوثا   واألرشي *

 

الشهادات  

 الممنوحة 

 

 تتوىل املدرسة حتضل وتسليم الشهادات الوطنية التالية:

 

 دبلوم مهند  الدولة؛ • املاسرت؛ •

 الدكتوراه . • املاسرت املتخص  ؛ •
 

 

 مدة  التكوين 

وكيفية  

 الولوج

 المهندس:سلك 
 يستلر  هذا السلك ستة فصو  دراسية )ثالث سنوات(، ويفت  يف وجه:

  بيين خر ييي األقسييام ميين  كييوين املهندسيين  حييا  مبؤسسييات ت ييية لاللت بيياراة الوطن الناجحن يف امل

 التحضلية العلمية والتكنولوجية.

  بيية سييلك اإلجييازةالطل سييجلون ب ييية و SMI امل شييهادة اجلامع صييلون علييى ال  CUESأو DEUGاحلا

ييية؛  SMIختص   شييهادة اجلامع  ميا  DEUST MP أو  CUESأو DEUG أو احلاصلون علييى ال

 املاضية( شريطة:  ، )خال  السنة اجلارية أويعاد  هذه الشهادات

 
 
 

 

  ييية أو شييع  العلم حييد مسييالك ال يييا يف أ شييهادة البكالور شييهادة إعالمييي مشييفوعة ب لييى  صييلن ع احلا

حييدود  لييك يف  هلييا. وذ هييا  عييرتف مبعادلت شييهادة م عييد املخصصيية 10التكنولوجييية أو  عييدد امللا ميين   %

 السلك.سنويا لولو  هذا 
 ويتو  السلك املذكور مبن  دبلوم مهند  الدولة.

 سلك الماستر:
 يستلر  سلك املاسرت أربعة فصو  دراسية )سنتن(، ويفت  يف وجه احلاصلن على:

 شهادة إعالمي؛ 

 شهادة اإلجازة يف الدراسات األساسية؛ 

 شهادة اإلجازة املهنية؛ 

 شهادة وطنية من نفس املستوى؛ 
 ويتو  هذا السلك مبن  شهادة املاسرت أو املاسرت املتخص . معرتف مبعادلتها هلا.أو شهادة 

 سلك الدكتوراه:
 يستلر  هذا السلك ثالث سنوات، ويفت  يف وجه احلاصلن على:

 دبلوم مهند  الدولة؛ 

 شهادة إعالمي خمت ؛ 

 شهادة املاسرت؛ 

 شهادة املاسرت املتخص ؛ 
 ويتو  هذا السلك مبن  شهادة الدكتوراه. مبعادلتها هلا.أو شهادة معرتف 

 

  عنوان

 المؤسسة 

 . الرباط  املعاهد  6204 :مدرسة علوم اإلعالم ، شارع عال  الفاسي أكدا  العالي ص. ب

 www.esi.ac.ma: املوقع اإللكرتونيــ     13 49 77 0537اهلات :

 

 

 
  

  من   اإلجازة؛ األوليتنوحدة خال  السنتن  16استيفاص على األقل 

 احلصو  على DEUG أوCUES  أو DEUST  ؛جدامبيزة حسن أو حسن 

   دجنرب من سنة الرتشي . 31سنة يف  24أال يتجاوز سن املرتش 
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أهداف 

 التكوين

 

ييية تهدف  الدراسة مبدرسة امللك فهد العليا للرتمجة إىل تكوين اختصاصين يف الرتمجيية التحرير

صيية أو املنظمييات  عييات العمومييية أو اخلا ليي  اللطا ليية أعميياهلم يف خمت قييادرين علييى مزاو ييية  أو الفور

 ة وكذا يف جما  البحو العلمي.يالدول

لييرا سييتكما  كما تنظم بهذه املؤسسة حللات دراسية لفا ييدة األشييخاص ا كييوين وا عييادة الت كبن يف إ

 اخلربة يف هذا امليدان باإلضافة إىل دورات لتعليم للات أجنبية.

 

 

مدة التكوين  

 والدبلوم 

 على : تستلر  مدة الدراسة باملدرسة سنتن )أربعة فصو  بعد اإلجازة( حيرز بعدها الطال  الناج 

 :التاليةاملسالك يف أحد دبلوم تمرتجم حتريريت.   -

 فرنسية"؛ –إسبانية  –مسلك "الترجمة عربية  -
 إنجليزية"؛ –فرنسية  –مسلك "الترجمة عربية  -
 فرنسية"؛ –إنجليزية  –مسلك "الترجمة عربية  -
 فرنسية". –المانية  –مسلك "الترجمة عربية  -

 فرنسية. –إجنليزية  –دبلوم مرتجم فوري يف مسلك الرتمجة الفورية عربية  -
 

شروط  

 الترشيح 

 تفت  املباراة لولو  مدرسة امللك فهد العليا للرتمجة يف وجه حاملي اإلجازة أو ما يعادهلا حس  املسالك:

 

 أو ما يعادهلا اإلجازة املطلوبة لك املفتوحة باملدرسةااملس

 إنجليزية"  –فرنسية  –"الترجمة عربية 

 اإلجازة يف الدراسات العربية -
 الدراسات الفرنسيةاإلجازة يف  -
 اإلجازة يف اللانون العام أو اخلاص بالللة الفرنسية -
 اإلجازة يف العلوم -
 اإلجازة يف العلوم االقتصادية -

 اإلجازة يف الدراسات اإلجنليزية - فرنسية"   –إنجليزية  –"الترجمة عربية 

 اإلجازة يف الدراسات اإلسبانية - فرنسية"   –إسبانية  –"الترجمة عربية 

 اإلجازة يف الدراسات األملانية - فرنسية".  –المانية  –مة عربية "الترج

 اإلجازة يف الدراسات اإلجنليزية - فرنسية –إنجليزية  –الترجمة الفورية عربية 

 

 

 

 كيفية القبول 

 انتلاص أولي عن طري  دراسة املل ؛ 

 اختبارات  كتابية وتشتمل على: 
 املعامل املدة املواد

سييية أو  • ييية األوىل )فرن ليية األجنب ييية  إىل الل ليية العرب ميين الل ترمجيية 

 إجنليزية أو إسبانية أو أملانية(.

2  3 

سييبانية وترمجة من الللة األجنبية األ • ييية أو إ ىل )فرنسية أو إجنليز

 أو أملانية( إىل الللة العربية . 

2  3 

ليية  • ييية( إىل الل ترمجة من الللة األجنبية الثانية )فرنسية أو إجنليز

 العربية  .

2  2 
 

 .ملابلة مع جلنة من األساتذة عند االقتضاص 
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 ملف الترشيح 

 

 مل  الرتشي  من الوثا   التالية: يتكون

  يييا للرتمجيية هييد العل طل  املشاركة يف املباراة حيرر على مطبوع خاص تسلمه مدرسة امللك ف

 www.ecoleroifahd.uae.maأو يتم حتميله على املوقع اإللكرتوني للمؤسسة: 
 بييو  ا نييه ميكيين ق كييل أ بيية،  بييت احلصييو  علييى اإلجييازة املطلو تيية شييهادة تث لرتشيييحات بصييفة مؤ

 بالنسبة للطلبة املسجلن يف الفصل الساد  من اإلجازة؛
 كش  تام للنل  وامليزات ا صل عليها خال  فصو  اإلجازة؛ 

  )بيان السلة الذاتية للمرتش )ة(Curriculum Vitae)؛ 
 نسخة من شهادة البكالوريا؛ 
 نسخة من بطاقة التعري  الوطنية؛ 

 

لييدى إدارة تودع ملفات الرتشي  كا ليية  عييرب الربيييدم يييا للرتمجيية أو ترسييل  هييد العل لييك ف إىل  مدرسيية امل

 اآلجا  ا ددة لذلك.يف العنوان املبن أسفله وذلك 

 
 

 عنوان

 المؤسسة 

 مدرسة امللك فهد العليا للرتمجة،مصلحة الشؤون الطالبية،

 طنجة. 410طري  الشرف، ص.ب: 

 
 

 

 

   
 

 

 
 

  

http://www.ecoleroifahd.uae.ma/


   املركز الجهوي للتوجيه املدرس ي واملنهي - األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط ـ سال ـ القنيطرة CROSP – 2021/2022 89صفحة 

www.facebook.com/crosp.rabat 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

90 
 

214-  213 

 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 

 شعبة التدبير السياحي 
Management touristique 

 ـــ بكالوريا السنة اجلارية أو السنتن املاضيتن يف الشع  أو املسالك التالية: 

ييياة واألرض، اآلداب  لييوم احل ييية ـ ع لييوم فيزيا  ضيييةتأت وتبت ـ ع لييوم ريا ـ ع

 والعلوم اإلنسانية أو بكالوريا مهنية: مسلك التجارة؛

 ؛ 14/20معد  عام يف   امتحان البكالوريا يفو  أو يساويـــ 

 سنة على األكثر. 25السن ـــ 

شعبة التدبير اإلجرائي للفندقة 
 والطعامة

Management opérationnel 

de l’hôtellerie et de la 

restauration 

ييية:  بكالورياـــ  سييالك التال شييع  أو امل السنة اجلارية أو السنتن املاضيتن يف ال

بكالوريا علوم اقتصادية أو علوم التدبل ا اسباتي أو بكالوريا مهنية: فنون 

يييا  عييام للبكالور الطبخ، ا اسبة، خدمات الطعامة، مع احلصو  علييى معييد  

 ؛12\20يفو  أو يساوي 

ـيييـ  ليييومأو ـ قييية ل دب ليييين يف الفند ميييع ت ضييييتن،  سييينتن املا يييية أو ال سييينة اجلار ل

 ؛14\20احلصو  على معد  عام تلين يفو  أو يساوي 

 سنة على األكثر. 25السن  ـــ 
 

ة  يكيف

 القبول

  يييا شييهادة البكالور عييام ل عييد  ال لييى امل مييادا ع لييي اعت ليياص أو لييوطين و  %75)انت حييان ا حييان  %25االمت االمت

 دبلوم تلين.ا صل عليه لنيل  أو املعد  العام اجلهوي( 

 :اختبارات كتابية يف املواد التالية 

 التدبل اإلجرا ي للفندقة والطعامةشعبة  شعبة التدبل السياحي

 

  ؛الثلافة العامة 

  الللة األجنبية. 

  ؛الثلافة العامة 

  الللة األجنبية؛ 

 ا اسبة ؛ 

 

ءات  اإجر

ملف  و

 الترشيح 

 عند فت  باب التسجيل يف املباراة، يلوم املرتش  بـ :

نييي (1 قييع اإللكرتو هييا ،   www.concours.isitt.ma:  تعبئة استمارة التسجيل على املو عييد التوصييل ب هييا ب وطبع

 ؛اإللكرتوني  هعرب بريد

هييد  (2 ليي  الرتشييي  إىل إدارة املع يييداع أو إرسييا  م عييادي عييرب الربيييد)إ سييفله ال نييوان أ ميين  (إىل الع كييون  لييذي يت وا

 الوثا   التالية:

  ؛املستخرجة من املوقع موقعة من طرف املرتش استمارة التسجيل األولي 

 نسخة طب  األصل لشهادة البكالوريا أو لدبلوم تلين؛ 

   شهادة البكالوريا أو لدبلوم تلين؛نسخة طب  األصل لكش  نل 

 فوتوكرافية للمرتش ؛ صورة 

 .نسخة من بطاقة التعري  الوطنية مصاد  عليها 
 

 

ـييييـ  ظيييية:  عييييالن ملحو تييييا جيييييتم إ لييييي مت  ن ليييياص األو تييييا جاالنت ييييية الن هييييد  النها  نييييي للمع قييييع اإللكرتو لييييى املو ع

(www.isitt.ma ) ( وكذا على موقع الوزارةwww.tourisme.gov.ma؛ ) 

 

 عنوان 

 المؤسسة 

 ، خليج طنجة 1651شارع عال  بن عبد اهلل، ص.ب  13املعهد العالي الدولي للسياحة، مكت  املباريات، 

 concours@isitt.ma: الربيد اإللكرتونيـــ  www.isitt.ma: املوقع اإللكرتوني

 
 

 
 

 

 

 

 
 

http://www.concours.isitt.ma)؛
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 البحرية للدراسات العالي املعهد(ISEM) .................................. 

 البحري للصيد العالي املعهد(ISPM)................................ ....... 

 البحري الصيد يف املهين التكوين مؤسسات................................... 
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أهداف 

 التكوين 

إىل تكوين أطر متخصصة يف ميدان املالحة البحرية ومؤهلة للعمل يف  املعهد العالي للدراسات البحريةيهدف 

 .(LMD)، و يعتمد املعهد اهلندسة البيداكوجية قطاع الصيد البحري و املالحة التجارية
 

مدة  

التكوين 

 والدبلوم 

 السلك بـ:( 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 

 

يلللال  ▪ سللللك ال عييية ): ال سيييتلر  أرب سيييرت 4ي جييية املا مييين در شيييهادات  تيييو  ب عيييادي. وي سيييلك ال عيييد ال صيييو  ب ( ف

 املتخص : 
 ر؛شهادة ربان أعالي البحا 
 شهادة ضاب  ميكانيكي من الدرجة األوىل يف املالحة التجارية؛ 
 .شهادة متصرف يف الشؤون البحرية 

 شهرا( للتدري  الفعلي واملؤطر . 12تشمل مدة الدراسة يف السلك العالي إلزاميا فصلن )
 

 .بشهادة الدكتوراهويتو  هذا السلك ، السلك اليال  ( سنوات بعد3يستلر  ثالث ):  سلك الدكتوراه ▪

 .2بعد بكالوريا + سنوات(  3) فصو  مسار للتكوين يستلر  ستة: سلك املهندس ▪
 

شروط  

 الترشيح 

 أن يكون: السلك العادييشرتط يف املرتش  لاللتحا  بالسنة األوىل  من  السلك األول: ▪

 :حاصال على شهادة البكالوريا يف إحدى الشع  التالية 

 علوم وتكنولوجيات كهربا ية • علوم وتكنولوجيات ميكانيكية • جتريبيةعلوم  • علوم رياضية •

 على األقل ؛ ( 12/20)  حاصال على شهادة البكالوريا مبيزة مستحسن 

 دجنرب من سنة الرتشي ؛ 31سنة على األكثر بتاريخ  21جنسية ملربية باللا من العمر 

 عية بصرية جيدة وحالة نفسية عادية( ) قدرةقادرا بدنيا على ممارسة مهن البحر . 
 

أن يكون حاصال على إحدى  السلك العالييشرتط يف املرتش  لاللتحا  بالسنة األوىل  من  :السلك اليال  ▪

 الشهادات التالية:

  دبلوم السلك العادي للمعهد: بالنسبة للمرتشحن الراكبن يف حتضل دبلوم ربان أعالي البحار أو دبلوم

 نيكي من الدرجة األوىل يف املالحة التجارية ؛ضاب  ميكا

  بالنسبة للمرتشحن الراكبن يف حتضل دبلوم متصرف يف الشؤون البحرية. يعادلهااإلجازة أو ما 

نللللدس:  ▪ جييييهسلللللك امله تييييو  يف و شييييحن مف نيييياجحن املرت بيييياراة يف ال ييييية امل شييييرتكة الوطن لييييو  امل سييييات لو كييييوين مؤس  ت

 (.2احلاصلن على )باكالوريا +وكذا ; املهندسن
 

كيفية  

 القبول
 ؛مرتكز على نتا ج البكالوريا انتلاص من السلك األو  عن طري    بالسنة األوىل يتم اللبو 

 

ملف  

 الترشيح 

  موقع املعهد  علىبطاقة معلومات للرتشي  للمباراة يتم حتميلها: www.isem.ac.ma 

   ؛وبيان نل  االمتحان اجلهوي  االمتحان الوطينبيان نل 

  فوتوكرافيتان؛صورتان 

 ؛ تثبت اللدرة البدنية للمرتش  شهادة طبية 

 نسخة من بطاقة التعري  الوطنية ؛ 
 ملحوظة:    إيداع مل  الرتشي  مبلر املعهد .

 

 عندددددددددوان 

 المؤسسة

 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
 مؤهلة للعمل يف قطاع الصيد البحري.إىل تكوين أطر عليا للصيد البحري املعهد العالي يهدف 

 

مدة التكوين  

 والدبلوم 

ييية 3يدوم التكوين باملعهد ثالث ) ( سنوات، حيصل بعدها الطال  املتخر  على دبلوم اإلجازة املهن

 يف التخصصات التالية: 
 

 

 الصيد؛ •

 ميكانيك الصيد؛ •

 معاجلة وتثمن منتوجات الصيد. •
 

 داخلي. التكوين نظام ملحوظة:

 

شروط  

 الترشيح 

 يشرتط يف املرتش  أن يكون:

 تعادهلا؛ شهادة أو تكنولوجية أو علمية البكالوريا شهادة على حاصال •

 ؛14/20معد  عام للبكالوريا يساوي أو يفو   على حاصال •

 ؛دجنرب من سنة الرتشي  31سنة على األكثر بتاريخ  21باللا من العمر •

 .. عية بصرية جيدة وحالة نفسية عادية( ) قدرة قادرا بدنيا على ممارسة مهن البحر •
 

كيفية  

 القبول

 ؛مرتكز على نتا ج البكالوريا انتلاص عن طري   يتم اللبو 

 
 

نيية  املرتشحن الناجحن : يشرتط من ملحوظة ليية مه قييدرتهم الصييحية ملزاو بييت  ييية تث شييهادة طب  اإلدالص ب

 باملؤسسة. نها ية  وذلك قبل تسجيلهم بصفة  حبار

 

 الترشيح ملف 

 عند فت  باب الرتشي ، يتم التسجيل األولي عرب األنرتنيت على املوقع اإللكرتوني للمعهد:

www.ispm.ac.ma 

لييى املرتشيي  ،  جيي  ع سييجيل يتو ضييافة للت يييت، إ عييادي إىل  ،عييرب األنرتن عييرب الربيييد ال ليي  الرتشييي   سييا  م إر

 : العنوان املبن أسفله ويتضمن الوثا   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 :العالي للصيد البحري، طري  أنزا، أكزديس، ص.باملعهد 

 0528845858الفاكس:    0525060054/ 0525060056اهلات : 

 www.ispm.ac.maاملوقع اإللكرتوني:    
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 املدرسة الوطنية العليا للفن والتصميم  (ENSAD) ................................ 

 اجلميلة للفنون العليا املدرسة(ESBA) ............................................ 

 اجلميلة للفنون الوطين املعهد(INBA)............................................. 

 والسينما البصري السمعي ملهن العالي املعهد(ISMAC)............................. 

 الثلايف والتنشي  املسرحي للفن العالي املعهد(ISADAC) ........................ 

 االجتماعي للعمل الوطين املعهد(INAS)............................................ 

 والرتاث اآلثار لعلوم الوطين املعهد (INSAP)....................................... 

 البيضاص بالدار التلليدية الفنون أكادميية(AAT).................................. 

 واملوضة ل بداع العليا املدرسة(Casa Moda)..................................... 

 (املهين التكوين) بورززات املعهد املتخص  يف مهن السينما................................ 
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أهداف 

 التكوين

 

يييا  طيير عل طيير متوسييطة وأ كييوين أ ميية ت تناط باملدرسة الوطنية العليا للفن والتصميم بالدار البيضاص مه

سييتمر  كييوين م سييي وت كييوين أسا شييكل ت عييالي يف  ليييم ال ليين التع ميية تل لييوم مبه صييميم، وت نييون والت هيين الف يف م

 فية.والليام جبميع أعما  البحو يف ميدان التصميم وامليادين الفنية واإلعالمية والثلا

عييدة حلييو   حييد أو  ميين حلييل معييريف وا يعتمد التكوين على نظام بيداكوجي قا م على وحدات دراسية تؤخذ 

لييات  ليين الل يييات، إضييافة إىل تل مييؤهالت وكفا سيياب معييارف و ميين اكت ليي   هييدف إىل متكيين الطا معرفية، وي

نيياوب األجنبية وتلنيات التعبل والتواصل، كما ميكن للتكوين يف هذه املدرسيية أن  ليييم بالت طييار التع يييتم يف إ

 بن اجلامعة واللطاع السوسيو اقتصادي.
 

 

مدة التكوين  

 والتخصصات 

 

حيصل بعدها الطال  املتخر  على  تدبلوم يف  ميتد مسار التكوين على مدى أربعة فصو  دراسية )سنتن( ،

 (، يف إحدى التخصصات التالية:DMADمهن الفنون والتصميمت )

 مسلك التصميم الغرافيكي والرقمي  

 مسلك مهن السينما والسمعي 

 مسلك الفوتوغرافيا؛

DESIGN GRAPHIQUE ET DIGITAL 

LES MÉTIERS DU CINEMA ET DE L’AUDIOVISUEL 

PHOTOGRAPHIE 

 

 

شروط  

 الترشيح 

 

نييون والتصييميم  لييدبلوم يف مهيين الف ليياص(تفت  املباراة لولو  السنة األوىل  ييي  انت يييذ  )عيين طر يف وجييه التالم

يييا يف  شييهادة الباكالور لييى  صييلن ع ييية أو احلا سيينة اجلار يييا لل سييلك البكالور ميين  ييية  سيينة الثان سييجلن بال امل

 الشع  واملسالك التالية:

 شعبة الفنون التطبيلية؛ •

 شعبة العلوم الرياضية؛ •

 مسلك العلوم الفيزيا ية؛ •

 مسلك علوم احلياة واألرض؛ •

 والتكنولوجيات الكهربا ية؛مسلك العلوم  •

 مسلك العلوم والتكنولوجيات امليكانيكية؛ •

 شعبة العلوم االقتصادية والتدبل؛ •

 شعبة اآلداب والعلوم اإلنسانية. •

 

كيفية  

 القبول 

 

  يتم   احتسابه كما يلي:مرتكز على ت معد  ت انتلاص بالسنة األوىل عن طري  اللبو  يتم 

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

 
معامل الرتجي  

 حس  نوع البكالوريا

 

 1,60 : شعبة الفنون التطبيقية

 1,40 : شعبة العلوم الرياضية

 1,00 : مسلك العلوم الفيزيائية

 1,00 : مسلك علوم الحياة واألرض

 1,20 : شعبة اآلداب والعلوم اإلنسانية

 1,00 : شعبة العلوم والتكنولوجيات

 1,00 : شعبة العلوم االقتصادية والتدبير

 

 

إجراءات  

 الترشيح 

 

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

    اتباع مراحل التسجيل املبينة يف املنصة وااللتزام بالتواريخ ا ددة لكل مرحلة: •
 املرحلة األوىل: طل  إحداث حساب الولو  للفضاص اخلاص باملرتش ؛ -
 ات )التعبل عن اختيارات وركبات الرتشي (؛املرحلة الثانية: إدخا  الرتشيح -
 املرحلة الثالثة: اإلجابة عن ملرتحات الولو  امللدمة للمرتش ؛ -
املرحلة الرابعة: إيداع شهادة البكالوريا باملؤسسة ال  مت قبو  الرتشي  بها )بالنسبة  -

 للمرتشحن الذين أجابوا باللبو  النها ي على ملرت  اللبو  امللدم(.
لييى حييدة   يي  ع ييية املو خليياص باملنصيية الوطن يييارة فضيياصه ا لييك لالطييالع  www.tawjihi.maاملرتشيي  ز ظييام وذ بانت

 على إجراصات الرتشي  وملرتحات الولو  امللدمة، واآلجا  ا ددة لكل مرحلة من مراحل الرتشي .

 .215وللمزيد من املعلومات حو  منصة توجيهي أنظر الصفحة  

 

 عنوان المؤسسة 
ر اسة  ا مدية ) ملر 150املدرسة الوطنية العليا للفن والتصميم بالدار البيضاص، شارع احلسن الثاني، ص.ب:

 جامعة احلسن الثاني ا مدية ـ الدار البيضاص سابلا(
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 أهداف التكوين

 ومدته 

نييون  • طيير متخصصيية يف جميياالت الف عييداد أ ليية إىل إ نييون اجلمي يييا للف كييوين باملدرسيية العل هييدف الت ي

 التشكيلية والتزين  واإلشهار. 

بييع ) • ليية أر نييون اجلمي يييا للف سيية العل كييوين باملدر ثييالث 4يييدوم الت شييرتك +   جييذع م سيينة  سيينوات )   )

  .(DBA)جلميلة على دبلوم الفنون احيصل بعدها الطال  املتخر  سنوات للتخص  (، 

 .))دبلوم كل معرتف به يف الوظيفة العمومية
 

 التخصصات 

 

 فنيا و نظريا يف ثالث شع : تكوينا  املدرسة   توفر
 

 التصميم الداخلي ............  Architecture d'intérieur / Design d'intérieur … 

 التصميم اإلشهاري...........  Design publicitaire /Illustration …………….. 

  فضاصات /فنون................  Arts /Espace…………..............................…...  

 

 شروط الترشيح 

 يف املرتش  أن يكون: يشرتط
 حاصال على شهادة البكالوريا مجيع الشع ؛ ▪

 سنة على األكثر. 25سنة على األقل و  17باللا من العمر  ▪
 

 القبول كيفية 

 

 يتم اللبو  عن طري  مباراة و تشمل:
 الثلافة العامة ؛يف  الفرنسيةبو أالعربية  ةلللاباختبار  ▪
 ؛يف الرسماختبار  ▪
 . واألشكا  باأللوان يف التشكيل اختبار تطبيلي ▪

 

فييين،  تاز املرتشحون امللبولون  ملابلة شفوية مع جلنة خمتصة حو  موضوعات ذات عالقة باجملييا  ال

 .يلدم فيها املرتش  ملفه الفين
 

 ملف الترشيح 

 

 يتكون مل  الرتشي  من الوثا   التالية:

 ؛رسالة حتفيزية تتضمن إمييل و رقم هات  املرتش   + طل  خطي ▪

ليييم  ▪ ميين التع ييية  سيينة النها  شييهادة مدرسييية لل يييا أو  شييهادة البكالور نسخة طبيي  األصييل ل

لييدم )مصاد  عليها من طرف املدير اإلقليمي بالنسبة للتعليم اخلصوصي( الثانوي . )ت

 .نسخة طب  األصل لشهادة البكالوريا يوم املباراة(
 حتمل اسم وعنوان املرتش ؛ متنرب ظرف ▪
 أو نسخة من علد االزدياد ؛ ب  األصل لبطاقة التعري  الوطنية نسخة ط ▪

 .صور فتوكرافية حديثة)يكت  اسم املرتش  على ظهرها( 2 ▪
 مل  الرتشي  على عنوان املؤسسة يف اآلجا  ا ددة لذلك. يبعو

 
 

 عنوان

 المؤسسة 

 .  20070البيضاصالدار ،435ص.ب: املدرسة العليا للفنون اجلميلة ، شارع الراشدي  

 82 32 26 0522 ــ   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 

 سلكن:تنظم الدراسة باملعهد يف 
سيينتان؛  ▪ تييه  جييذع مشييرتك(: مد سييلك األو ) نيياج  ال ليي  ال عييده الطا سييلك األو  حيصييل ب لييوم ال علييى دب

 . للمعهد

 .السلك الثاني: مدته سنتان، يتم فيه التخص  ▪
تييداري   يزاو  التكوين يف املعهد بن الدرو  النظرية واألشلا  التطبيلية . ويستفيد الطلبة من عدة 

 اإلسبانية. -الفرنسية  -التدريس واالتصا : العربية  اتلل يدانية وكلها.وحللات دراسية وزيارات م

 د خارجي.هملحوظة: ــ نظام املع

 

 التخصصات 

 شع  التالية: التنظم الدراسة باملعهد الوطين للفنون اجلميلة وف  

 الصباكة، الرسم، النحت وفنون الطباعة.(: وتتضمن:Département Artشعبة الفن )  ▪
 

لييداخلي والتصييميم Département Designشعبة التصميم )  ▪ ( وتتضمن: التصميم، التصييميم ا

 الصناعي.
 

 (.les Bandes Dessinées شعبة األشرطة املرسـومـة ) أو املصورة:  ▪
 

 

شروط  

 الترشيح 

 :يشرتط يف املرتش  لوجل السلك األو  للمعهد أن يكون

 ؛أو ما يعادهلاحاصال على شهادة البكالوريا  ▪

 سنة عند تاريخ إجراص املباراة. 26 سنة و 17بن 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 :  ▪
عيين  االختبار الشفوي تناقش فيه اللجنة املرتش  ▪ مييع األخييذ ب ليية  بييالفنون اجلمي هلييا عالقيية  مواضيع 

 االعتبار مستوى التعبل يف الللتن العربية والفرنسية.

تيابين يناالختبار نل  مجع يتم  جمميوع عليى )ة( حصيل مرتشي  وكيل .والرسيم الصيباكة ونلي  الك

 الشفوي. االمتحان الجتياز مؤهال يعترب هذه االختبارات يف  60 على 30 يفو  أو يعاد 

 ملابلة مع جلنة املباراة لعرض ومناقشة املل  الفين للمرتش .االختبار الشفوي :  ▪
ملييادة الصييباكة ملحوظة هامة ملييواد الضييرورية  ييية : على املرتشيي  إحضييار مجيييع األدوات وا تييتم عمل والرسييم و

 سم. 50/65الرسم والصباكة على ور  ملوى بامللاييس 
 

 

ملف  

 الترشيح 

 العا لي والشخصي وعنوان املرتش ؛ االسمطل  مكتوب يتضمن  ▪
 السلة الذاتية؛ ▪
 نسخة طب  األصل من بطاقة التعري  الوطنية؛ ▪

 حتمل اسم وعنوان املرتش ؛ متنربة أظرفة 4 ▪
 ؛مشسيتان تان صور ▪
هييا ▪ صييلن علي سييبة للحا يييا بالن شييهادة البكالور ميين  سييخة طبيي  األصييل  قييرار  ن ميين  سييخة  مصييحوبة بن

 ؛املعادلة عند االقتضاص
 كش  النل  بالنسبة ملستوى البكالوريا؛ ▪
فيييين:  ▪ لييي   قيييرص م فيييين يف  لييي  ال مييين امل يييية  سيييخة رقم يييية، ن جنيييازات الفن ضيييافة ل  ضيييمن باإل يت

 .USBأو يف مفتا  DVD) أوCD (  دمجـــم
 . ديالرب عرب تبعو أو دهاملع بإدارة مباشرة  يالرتش ملفات ت  باب الرتشي ، تودع عند ف

 

 المؤسسة  عنوان 
 .تطوان، 93000املعهد الوطين للفنون اجلميلة، شارع حممد اخلامس، احلي املدرسي، 

 www.inbatetouan.comاملوقع اإللكرتوني:ــ      45 15 96 0539اهلات : 
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 أهداف التكوين

ر عليا متخصصيية يف مجيييع ـيهدف التكوين باملعهد العالي ملهن السمعي البصري والسينما إىل إعداد أط

شييواهد  سييليم ال خييال  حتضييل وت ميين  لييك  ميية، وذ سييمعي البصييري عا جملييا  ال املهن ذات الصلة بالسينما وا

 العليا: اإلجازة ، املاسرت ودبلوم مهند  دولة.
 

 

مدة  

التكوين 

 والتخصصات 
 

جييازة  لييى إ خيير  ع ليي  املت عييدها الطا صييو (، حيصييل ب سييتة ف سيينوات ) ثييالث  جييازة  سييلك اإل كييوين ب يييدوم الت

 : ةاملعتمد الكأحد املسيف الدراسات األساسية 

 مسلك الصورة؛ -
 مسلك الصوت؛ -

 مسلك ما بعد اإلنتا ؛ -

 مسلك اإلخرا  السينما ي والسمعي البصري -
 مسلك اإلنتا ؛ -

 الكتابة.مسلك  -
 

شروط  

 الترشيح 

 :ةيالتوفر على الشروط التال نعلى املرتشح   املباراة  ازيالجت

 إجراص املباراة؛ ختاري عند سنة 25 همعمر فو يأال  .1

 السنة اجلارية والسنة املاضية؛ ايعلى باكالور نحاصل كونوايأن  .2

شييع يف  ايييالباكالور دةهاشيي ✓ لييو   زةيييمب ةيييالتلن وأ ةيييالعلم ال قييل لو لييى األ سييلك مستحسيين ع م

 ؛مسلك ما بعد اإلنتا ،  مسلك الصوت مسلك الصورة، 
فيية  ايييالباكالور دةهاشيي ✓ شييع يف كا لييو   زةيييمب ال قييل لو لييى األ سيين ع سييلك مستح خييرا  أو م اإل

 مسلك اإلنتا  أو مسلك الكتابة.
 

كيفية  

 الترشيح 

طييييي (1 لييييديم  شيييييي   ل ـت صييييريا  الرت سيييييتمارةح مييييلص ا خيييييال   نيييييي  مييييين  قيييييع اإللكرتو لييييى املو شيييييي  ع الرت

www.ismac.ac.ma ا صصة لذلكخال  الفرتة   وذلك. 

قييع و (2 عييرب املو هييا  يييتم تعبئت سييوف  ليي   سييجيل ا سييتمارة الت ضييافة إىل ا لييي باإل شييي  األو ليي  الرت كييون م يت

 (:PDFاإللكرتوني، من الوثا   التالية ال  ينبلي حتميلها على بصيلة )

بييت،  - هلييات  الثا هلييات  ا مييو ، ا صيية )ا مييات اخلا طليي  خطييي حيمييل إمضيياص املرتشيي  وصييورته  ومجيييع املعلو

 ؛مت اختياره ذيال املسلكالربيد اإللكرتوني، عنوان املراسلة ( وموضحا 
 نية مصاد  عليها ؛ـنسخة من بطاقة التعري  الوط -
 ؛ نسخة مصاد  عليها من شهادة البكالوريا -
 ين واجلهوي(.ـعليها من بيان النل  اإلمجالي لسلك بكالوريا )االمتحان الوطنسخة مصاد   -
 صورة رقمية للمرتش . -
تداري  كتابات، صور، أفالم، شهادات لل :أعماهلم الشخصية يتضمن للملبولن يف الكتابي وفين تلينمل   -

 للمرتش . ثلافيةمشاركات فنية أو أو 
 

بييولن ـزيارة املوقع اإللكرتوني للمؤسسيية قصييد االطيي: على مجيع املرتشحن ملحوظة لييوا   املل شيير  الع علييى ن

 الجتياز االختبارات الكتابية، هذه اللوا   هي مبتابة استدعاص الجتياز االختبارات الكتابية.
 

كيفية  

 القبول

 اختبار شفوي.  ـــاختبارات كتابية  ـــانتلاص أولي  -ري  مباراة تشمل: ـيتم اللبو  باملعهد عن ط

 الكتابية على :  وتشتمل االختبارات

 ؛الصورة، مسلك الصوت، مسلك ما بعد اإلنتا مسلك بالنسبة 

 ؛أو الفرنسية موضوع عام )ساعتان( يتعل  مبجا  السمعي البصري والسينما حيرر بالللة العربيةاختبار يف  -

 مين الناحيية حو  مهن اإلنتا  السمعي البصري والسينما ي يتعل  مبوضوعموضوع التخص  )ساعتان(  اختبار يف -

 تلنية ؛العلمية أو ال

 .)ساعة ونص ( اختبار الللة االجنليزية -

 : مسلك اإلخرا  السينما ي والسمعي البصري، مسلك اإلنتا ، مسلك الكتابةبالنسبة 

 ؛أو الفرنسية موضوع عام )ساعتان( يتعل  مبجا  السمعي البصري والسينما حيرر بالللة العربيةيف  اختبار -

بيييار يف - سييياعتان(  اخت صييي  ) ضيييوع التخ سييييةمو عييية الفرن نييي  بالل ييييل  صيييري  حتل سيييمعي الب تيييا  ال هييين اإلن حيييو  م

 ؛ والسينما ي

 .)ساعة ونص ( اختبار الللة االجنليزية -

 .الناجحون يف االختبار الكتابي الختبار شفوي مع تلديم املل  الفين أمام اللجنةخيضع املرتشحون 
 

 المؤسسة عنوان 
 السيد مدير املعهد العالي ملهن السمعي البصري والسينما  عنوان املراسلة:

 0537271706ــ اهلات :   6598ص.ب  ـ الرباط  السويسي  ،مدينة العرفانـ شارع عال  الفاسي 
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أهداف 

 التكوين

لييايفيهدف التكوين با شييي  الث سييرحي والتن فيين امل عييالي لل فيين  ملعهد ال طيير متخصصيية يف جمييا  ال عييداد أ إىل إ

ييية،  عييات ا ل فيية، اجلما صييري، وزارة الثلا سييمعي الب مييل يف جمييا  ال ليية للع لييايف مؤه شييي  الث سييرحي والتن امل

 املسر ، السينما، اللطاع اخلاص...
 

 

مدة  

التكوين 

 والتخصصات 

 

لييوم  أربع سنواتمتتد الدراسة  للحصو  علييى دب

سييرحي و فيين امل عييالي لل لييايف املعهد ال شييي  الث التن

 :ملسمة اىل سلكن

 : يتكون من سلك أو  )أ 

مييات  ليين املعلو سنة حتضلية للتكوين العام وتل

 األساسية

عييداد  عييام  واال كييوين ال سييتكما  الت ييية ال سيينة ثان

 ملتابعة الدراسة يف شع  السلك الثاني

 : يتكون من سلك ثاني )ب 

 : سنة أوىل من شع  التخصصات التالية

 التمثيل املسرحي .1

 السينوكرافيا .2

 

سنة ثانية لتعمي  مدارك السنة السابلة من خال  الفروع 

 :التالية

 (مسالك 4 : )ختص  التشخي 

 التشخي  : املسر   السينما  التلفزة .1

 االخرا  .2

 الكتابة والنلد املسرحين .3

 اجات الفنيةتدبل وادارة املؤسسات الثلافية واالنت .4

 (مسالك 4 : )ختص  سينوكرافيا

 الديكور والسينوكرافيا .1

 الصوت واالنارة .2

 مسر  العرا س .3

 ادارة اخلشبة .4

 

شروط  

 الترشيح 

 :يف املرتش  أن يكون يشرتط

 مجيع الشع  أو شهادة تعادهلا؛يف حاصال على شهادة البكالوريا  ▪

 دجنرب من سنة الرتشي . 31سنة على األكثر يف  23سنة على األقل و  17باللا من العمر  ▪

 

كيفية  

 القبول

 

 

 ملابلة مع املرتش  من طرف اللجنة؛املرحلة األوىل: 

ييية إىل اختبارات كتابية + املرحلة الثانية:  حتليل ملتط  من ن  مسرحي + ترمجة ن  من الللة العرب

 ؛ من اختيار املرتش  تشخي  ملشهد قصلالفرنسية +الللة 

 تدريبات انتلا ية بالنسبة للملبولن يف االختبارات السابلة.املرحلة الثالثة: 

 

ملف  

 الترشيح 

  :املوقع اإللكرتوني للمعهد عرب  يتم الرتشي 

https://isadac.ma/concours-inscription/ 

ملف فين أو أديب )ورقي أو مسعي بصري يف حماوالت التمثيل أمــام اجلمهــور أو الكتابــة أو الرســم أو 
أو التنشــيأ أو يف لتلــف التعــابري الفنيــة األخــرى أو شــواهد املشــاركة يف تظــاهرات فنيــة   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 

سييتلر  ـييـال ت ـييـبس دراسةـ ـيـاإلج لكـ يية ازةــ ميياعي العمييل يف املهن عييدها حيصييل سينوات ثيالث االجت  ب

 :املسارين أحد يف االجتماعي العمل يف املهنية اإلجازة شهادة على ) ة ( املتخر 

 االجتماعية اخلدمة" مسار" 

 االجتماعي التنشي  "مسار" 
 : املاسرت واملاسرت املتخص  والدكتوراهكما يتوىل املعهد حتضل وتسليم شواهد

 

 شروط الترشيح 

 يشرتط يف املرتش  أن يكون:

 ؛أو ما يعادهلا حاصال على شهادة البكالوريا مجيع الشع  ▪

 .باراةسنة على األكثر يف فات  يناير من سنة امل 24باللا من العمر  ▪

 

 كيفية 

 القبول
(1 )

 

 

 :املرحلة األوىل

ليييييييي:  ▪ سيييييييجيل األو يييييييية للت بييييييية اإللكرتون عيييييييرب البوا سيييييييجيل  شييييييي  الت ليييييييى املرت  ييييييييتعن ع

http://preinscription.inastanger.ma    
 عند صدور إعالن فت  باب الرتشي . ؛خال  اآلجا  ا ددة لذلكوذلك 

 م اعتماد الصيلة التالية يف انتلاص املرتشحن:يت ▪

]/63+ M x 2) 2x 3) + (M 1M=[(M  

 حيو:

1M =
  
؛معدل االمتحان الجهوي %25+ معدل االمتحان الوطني  75% 

 

2M = ؛معد  الللة الفرنسية باالمتحانن اإلشهادين 

3M = معد  الللة العربية باالمتحانن اإلشهادين. 

سيييبة  ▪ مييياد ن ييييتم اعت صيييادية ،  ليييوم االقت شيييعبة الع ييييا  شيييهادة البكالور حييياملي  شيييحن  سيييبة للمرت بالن

 M x 1,25    : التالية الرتجي 

لييوزارة التضييامن والتنمييية االجتماعييية  ▪ ييية  بيية اإللكرتون عييرب البوا بييولن  لييوا   املل يتم اإلعالن عن 

    www.social.gov.ma: واملساواة واألسرة

 
 املرحلة الثانية: 

 

بيية بالنسبة للملبولن يف املرحلة األوىل اختبار شفوي  عييرب البوا ، يتم اإلعالن عن كيفية إجرا ه 

 اإللكرتونية للوزارة

 

 

 عنوان

 المؤسسة 

 ، طنجة.   1168ص.ب:    ،المعهد الوطني للعمل االجتماعي، زنقة الحريري
 96 07 94 0539ــ    الفاكس:      71 09 94 0539الهاتف: 
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هييدف   لييرتاث ي ثييار وا لييوم اآل لييوطين لع هييد ا ثييار املع لييرتاث واآل جميياالت ا طيير متخصصيية يف  كييوين أ إىل ت

 والبحوث امليدانية املرتبطة بها.
أهداف 

 التكوين
 

 دبلوم السلك األساسي لعلوم اآلثار والرتاث: ❖

 

 والتحافة مسلك االنرتوبولوجيا اآلركيولوجيامسلك 

سيينتان  - ييه  سيية ف جيذع مشييرتك تسيتلر  الدرا

 )أربعة فصو (

حييييييدى  - صييييييلن( يف إ تييييييه )ف صيييييي  ومد التخ

 التخصصات التالية:
 

 آثار ما قبل التاريخ ▪

 آثار ما قبل اإلسالم ▪

 آثار إسالمية ▪

سيينتان  - يييه  سيية ف سييتلر  الدرا شييرتك ت جييذع م

 )أربعة فصو (

صيييييي   - حيييييييدى التخ صييييييلن( يف إ تييييييه )ف ومد

 التخصصات التالية:
 

 األنرتوبولوجيا ▪

 التحافة ▪

 شعبة املعام التارخيية واملواقع ▪

 

 ؛بعد احلصو  على اإلجازة : تستلر  الدراسة فيه سنتان )أربعة فصو ( سلك املاسرت ❖

عيية فصييو ( : سلك املاسرت املتخص  ❖ سيينتان )أرب يييه  عييد احلصييو  علييى  تستلر  الدراسة ف ب

 ؛اإلجازة

 .بعد احلصو  على املاسرت : تستلر  الدراسة فيه ثالث سنوات سلك الدكتوراه ❖

مدة  

التكوين 

 والدبلوم 

 

 يشرتط يف املرتش  لاللتحا  بالسنة األوىل  من السلك األو  أن يكون:

 ؛ أو شهادة تعادهلاحاصال 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  الرتشي  لولو  السنة األوىل من السلك األو  من الوثا   التالية:

قييرار   ▪ ميين  سييخة  صييحوبة بن هييا لرصييل، م لييى مطابلت صيياد  ع هلييا م مييا يعاد يييا أو  شييهادة البكالور ميين  سييخة  ن

صييل  ظييار التو يييا يف انت حييان البكالور ييية المت لييدورة الثان شييحي ا جييا  ملر شييهادة الن ضيياص أو  نييد االقت ليية ع املعاد

 ؛بشهادة البكالوريا 

 نسخة من بطاقة التعري  الوطنية؛ ▪

   عرب البوابة الر ية للمعهد؛ــ تعبئة استمارة الرتشي

بيياراة  شيياركة يف امل لييراكبن يف امل لييى ا هييد  ع قييع الر ييي للمع لييو  إىل املو ئيية  https://insap.ac.maالو لتعب

 .استمارة الرتشي  وحتميل الوثا   املشار إليها أعاله

 :ملحوظة

 عرب البوابة الر ية للمعهد؛إيداع ملفات الرتشي  يتم حصريا  •

 .نظام املعهد خارجي، ويتوىل الطلبة املسجلون مسؤولية البحو عن السكن •

ملف  

 الترشيح 

 

، الرباط  6828 حي الرياض، مدينة العرفان، ص ب : 7وزنلة 5زاوية زنلة املعهد الوطين لعلوم اآلثار والرتاث، 

 . املعاهد

 99 27 77 0537الفاكس:  ـــ   16 77 77 0537اهلات : 

 insap@menara.ma: الربيد اإللكرتوني ــ    www.minculture.gov.ma/fr/insap.htm: املوقع اإللكرتوني

 عنوان

 المؤسسة 

 
  

 

 
 

https://insap.ac.ma/
http://www.minculture.gov.ma/fr/insap.htm
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 أهداف التكوين

 ومدته 

كيوين األطير أكادميية الفنون     ليدار البيضياص مؤسسية لت ثياني با عية ملؤسسية مسيجد احلسين ال يية التاب التلليد

حيرف  مين األطير املتخصصية يف  ييد  العليا والبحو يف جما  الفنون التلليدية. وهي تتطلع إىل تكوين جيل جد

ليي سيييخ ا ميين تر هييا  ليي  متكن ضييرورية ا يييات ال هييارات والكفا لييى امل تييوفر ع ليي  ت ييية وا صييناعة التلليد لييوطين ال رتاث ا

  وا افظة عليه يف خمتل  جماالت الفنون التلليدية.

ييةت يدوم نيون التلليد ليوم األكادمييية للف ييل تدب تيو  بن سينوات ت ثيالث  لي   التكوين باألكادمييية  وحيصيل الطا

 خال  التكوين على منحة شهرية تلدم من طرف مؤسسة مسجد احلسن الثاني بالدار البيضاص.

 

التخصصات  

 المتوفرة

 توفر األكادميية تكوينا يف الفنون التالية والتخصصات التابعة هلا:

 ت التابعة هلااالتخصص الفنون

 النقش على احلجر –اجلبس  –الزليج  - فن املعمار التلليدي
 اخلشب املنقوش املرصع –اخلشب املزوق  - فن اخلش 

 احلدادة الفنية –صياغة واحللي لا - عادنفن امل
 احلياكة التقليدية - النسيجفن 

 املصنوعات اجللدية  - فن اجللد
 

بية  توفر  :ملحوظة سينتان، وهيو مفتيو  يف وجيه الطل فين اخلي  مدتيه  نيا متخصصيا يف  األكادميية تكوي

 احلاصلن على مستوى البكالوريا واملتوفرين على مهارات يف فن اخل  العربي.

 

 

 شروط الترشيح 

 لولو  األكادميية: يشرتط يف املرتش 

 جنسية ملربية؛ -

ليه )  - ميا يعاد كيون…BTS, DUTحاصال على دبلوم تلين متخصي  أو  حاصيال عليى  (، وأن ي

 .شهادة البكالوريا علمية أو تكنولوجية

 سنة عند تاريخ املباراة 25السن ال يتجاوز  -

 بالنسبة لفن اخل : 

 جنسية ملربية؛ -

 .مستوى السنة اخلتامية من سلك البكالوريا -

 عند تاريخ املباراة. سنة 30و 18 ما بنالسن  -
 

 ة الولوج قطري
 

هيا  بيارات حتيدد كيفيت ثيم اخت ليي  لياص أو ميرحلتن: انت تينظم عليى  يي  مبياراة  عين طر ليو  األكادمييية  يتم و

ليذين  بية ا ميي لركادمييية. الطل مين اجملليس العل قيرتا   نياص عليى ا سينويا ب ومعايل االنتلاص يف كل ختص  

 اجتازوا بنجا  مرحل  املباراة يتم استدعاصهم إلجراص ملابلة.

 

 ملف الترشيح 

 تكون مل  الرتشي  من الوثا   التالية:ي

 وتعبئته؛  www.aat.ac.maمل  التسجيل يف املباراة يتم حتميله من على موقع املؤسسة  -

 من بطاقة التعري  الوطنية؛ رقميةنسخة  -

 من شهادة البكالوريا؛ رقميةنسخة  -

 عادلة له؛املشهادة الدبلوم أو المن  رقميةنسخة  -

 من بيانات نل  سن  سلك التكوين بالتلين املتخص  أو بالشهادة املعادلة له؛ رقمية ةنسخ -

 .ة رقميةشخصي ةصور -
    أن تودع ملفات الرتشي  مبلر األكادميية أو أن ترسل عرب الربيد )يف اآلجا  ا ددة(

 بالنسبة لفن اخل :

 التعري  الوطنية؛من بطاقة  رقميةنسخة  -

 من كش  النل  ا صل عليها يف السنة األوىل والثانية من سلك البكالوريا؛ رقميةنسخة  -

 ؛ ة رقميةشخصي ةصور -

 . من خطوط وزخارف املرتش  رقميةمناذ   3 -
 

 عنوان

 المؤسسة 

 مسجد احلسن  الثاني بالدار البيضاص، زنلة تزنيت ، أكادميية الفنون التلليدية ،

 0522470071/0522260089اهلات :     0522208459الفاكس: 

 www.aat.ac.maاملوقع اإللكرتوني لركادميية :    -  aat.fmh2@gmail.comالربيد اإللكرتوني : 

 

 

  

 

 
 

http://www.aat.ac.ma/
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 تقديم

 

أكادميية املوضة بالدار البيضاص هي أو  مدرسة عليا ل بداع يف جما  املوضة، وهي فرة تعاون بن 

سيية  سيييج واأللب صييناعات الن ييية ل ييية امللرب عييدة وزاراتاجلمع هييا   و هييين. ميين بين بييالتكوين امل فيية  لييوزارة املكل ا

 لدولية.توفر أكادميية املوضة بالدار البيضاص تكوينا يف مهن املوضة اإلبداعية ا

 

خصوصيات  

 التكوين

 

سييتمرار يف  • طييور با ليي  تت ضيية وا عييام املو طيية ب هيين املرتب ميين امل نييوعن  نييا يف  ييية تكوي لييدم األكادمي ت

 امللرب:

 املهن املرتبطة باإلبداع يف جما  املوضة ) النسيج، األلبسة، اجللد، اإلكسسوارات( ✓

ظيياهرات، املهن املرتبطة بالتواصل املتخص  يف جما  املوضة  ✓ وتصميم األزياص )الصييحافة، الت

 الرتويج(.

 درهم سنويا. 25000يساهم الطال  يف مصاري  التكوين مببلغ  •
 

 

التكوينات  

 المتاحة 

• Diplôme de Technicien Spécialisé en Design et Stylisme de Mode 

• Diplôme de Technicien Spécialisé en Modélisme Créatif Industriel 

• Diplôme de Technicien Merchandiser de Mode 

 يدوم التكوين سنتان حيصل بعدها الطال  على دبلوم تلين متخص  • مدة التكوين 

 

 عنوان

 المؤسسة 

 توجد املعلومات اخلاصة مبباريات الولو  باملوقع اإللكرتوني للمدرسة:

www.cma.ma 
 الدار البيضاص 8البيضاص، طري  اجلديدة، كلم العنوان: أكادميية املوضة بالدار 

 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 لرساتذة  (ENS) ..................................... 

  الرياضةمعهد مهن (IMS)......................................................... 
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أهداف 

 التكوين

جميياالت  صيية يف  طيير متخص عييداد أ ضيية إىل إ شييبيبة والريا طيير ال كييوين أ كييي لت هييد املل كييوين باملع هييدف الت ي

 الرياضة، الشباب، اإلنعاش النسوي ورياض األطفا .

 

 اإلجازة المهنية 

  التكوينات

المتوفرة  

وشروط  

 الولوج

 التداريب الرياضية -1

يييا  - شييهادة البكالور حيياملي  بيياراة مفتوحيية يف وجييه  عييا  الامل ضييين مبسييتوى  سييبة للريا سييتثناص بالن مييع ا علمييية )

 حيو تلبل شهادة البكالوريا مجيع الشع (؛
 :الولوجإجراءات  
 انتلاص -
  (؛ 3اختبارات كتابية يف الللة الفرنسية ) -
 ؛)االختبارات املتعللة بالتخص  الرياضي ومهاراته البدنية(  اختبارات بدنية -
 .اختبار شفوي بالللة الفرنسية -

 حماية الطفولة ومساندة األسرة؛:  دد مسلك -2

 .مسلك تربية الطفولة الصغرىدد  

 ( ؛تناملاضي تناملباراة مفتوحة يف وجه حاملي شهادة البكالوريا مجيع الشع  )للسنة اجلارية أو للسن -
 الولوج:إجراءات  
 انتلاص -
  (؛ 3اختبارات كتابية يف الللة العربية ) -
 ملابلة مع جلنة خمتصة. -

ملف  

 الترشيح 

 (www.irfc.maمعبئة وموقعة من طرف املرتش  )متوفرة على املوقع:   استمارة الرتشي  -
 ؛نسخة من شهادة البكالوريا  -
 ؛وبيان نل  االمتحان اجلهوي  الوطينمتحان االبيان النل   من نسخة  -
فيياصة  - خلييربة والك بييت ا ليياب )السلة الذاتية للمرش  مرفلة بالشواهد ال  تث ضييية، األل رخصيية املمارسيية الريا

سييالك  الرياضية ا صل سييبة مل شيييطي بالن عليها بالنسبة للمسلك الرياضي، شواهد يف اجملا  الرتبييوي والتن

 ؛)الرتبية
ضييية  - بييارات الريا ييياز االخت لييى اجت بييت كفيياصة املرشيي  ع ييية تث تييدري  )شييهادة طب سييبة ملرتشييحي مسييلك ال بالن

 (؛الرياضي

 ؛نسخة من بطاقة التعري  الوطنية   -
 صورة حديثة للمرتش ، تلص  على استمارة الرتشي . -
 

 الربيدعرب  وجوبا( SCANNERصويرها باملاسح الضوئ  ت)بيد  الرتشيح لفترسل وثائق م

  licence.es2020@irfc.ma: التال اإللكرتون   
 

  التكوينات

 المتوفرة 

 الماستر 

 

 Management et Gouvernance du Sport   التدبير والحكامة الرياضية

 ( ENCG CASAبشراكة مع )
 

 عنوان

 المؤسسة 

 ؛طري  مكنا ، سال 12: املركز الوطين للرياضة موالي رشيد، كلم التدريب الرياضيبالنسبة لشعبة  •

كيوين :  ومسـل  رربيـة الطفولـة الىـغر حمايـة الطفولـة ومسـاندة اةسـرة  لمسـل   بالنسبة   • مركيز الت

 الرباط. ل نعاش النسوي، شارع الفطواكي، اليوسوفية ،

 www.irfc.ma: املوقعزيارة  للمزيد من املعلومات ، املرجو 
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التكوينات  

 المتوفرة

مين  التكوين مبعهد علوم الرياضة التابع جلامعة احلسن األو  بسطات إجازة مهنية يف: التدبل 

 وكذلك إجازة مهنية يف : املسلك اجلامعي للرتبية ختص  رياضة وتربية بدنية.  الرياضي ،
 

 اإلجازة المهنية : التدبير الرياضي 

تربية  ال -تخصص التعليم الثانوي  : في التربية اإلجازة 

 والرياضة  بدنيةال

 : أهداف التكوين  -1
فييييييياصات  عيييييييداد ك كيييييييوين إىل إ هيييييييدف الت ي

سييييل  ظييييم وت صييية يف تن شيييطة متخص األن

ضييية  مييات الريا طييار التنظي ضييية، يف إ الريا

 واجلمعوية سواص باللطاع العام أو اخلاص.

 شروط الترشيح :  -2
لييى  صييال ع كييون حا شييرتط يف املرتشيي  أن ي ي

 شهادة البكالوريا:

 علوم فيزيا ية،  -

 علوم احلياة واألرض،  -

 علوم زراعية،  -

 تبت،  وأالعلوم الرياضية تأت  -

تييييييييدبل  - لييييييييوم ال صييييييييادية أو ع لييييييييوم اقت ع

 ا اسباتي. 
 

 طريقة الترشيح:  -3

بعد اإلعالن عن فت  باب الرتشي  من طرف 

يتم تسجيل الرتشي  على املوقع  املعهد،

 اإللكرتوني:

http://www.i2s-uh1.ma  

 :طريقة الولوج -4
 يتم الولو  عن طري  مباراة تضم:

تيييا ج  - ليييى ن نييياص ع ليييي ب لييياص أو ييييا انت البكالور

 ومعامالت خاصة باملعهد؛

شيييييكل )  - ليييييى  تيييييابي ع بيييييار ك ، QCMاخت

 ثلافة عامة (.

 : أهداف التكوين  -1
ييييات  يييياز مبار ييييه الجت ييييال حامل سيييلك إىل ته هيييدف  امل ي

ييييية  ييييية البدن سيييياتذة الرتب كييييوين أ ضيييية ت مييييل والريا للع

سييييييات التعليماملب ييييييية أو يييييييةؤس صيييييييالعموم  ة،اخلصو

نييوادي  ييية وال مييات اجلمعو تييأطل يف التنظي كييذلك ال و

 الرياضية.

 كما ميكنهم هذا التكوين من متابعة الدراسة.

 شروط الترشيح :  -2
شييييهادة  لييييى  صييييال ع كييييون حا شيييي  أن ي شييييرتط يف املرت ي

 البكالوريا:
 علوم فيزيا ية،  -
 علوم احلياة واألرض،  -
 علوم زراعية،  -
 تبت،  وأالعلوم الرياضية تأت  -

 

 طريقة الترشيح:  -3

هييد  طييرف املع ميين  بيياب الرتشييي   فييت   عيين  عييد اإلعييالن  ب

 يتم تسجيل الرتشي  على املوقع اإللكرتوني: 

http://www.i2s-uh1.ma 

 :طريقة الولوج -4
 يتم الولو  عن طري  مباراة تضم:

 :بناص على(%40)انتلاص أولي  -
تيييييا ج ال ✓ صيييييل ن لييييييوطين  ا  حيييييان ا هيييييا يف االمت علي

ييييية  سييييية والرتب ييييية ، الفرن مييييواد: العرب هييييوي لل واجل

 ؛البدنية 
 املعد  العام للبكالوريا ✓
 )اخنراط املرتش  يف أحد النوادي أو العص (.جتارب رياضية  ✓
 اللدرة البدنية للمرتش . ✓

تييابي  - بييار ك ضييية (%20)اخت فيية ريا ميية-)ثلا فيية عا -ثلا

 ؛الفرنسيةالللة -معارف علمية
 .(%20)ملابلة -
 :(%20) اختبارات رياضية -

Athlétisme-Gymnastique-Sports collectifs 

 

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 املرتش ؛                    أظرفة 6  -                       نسخة من علد االزدياد؛                    -
 شهادة تأمن.  -                   املل  الصحي؛                                              -

 

 عنوان

 المؤسسة 

 ، سطات 539املركب اجلامعي ، ص.ب: 

 023721274ــ      الفاكس:     023721275/ 76اهلاتف: 

 presidence@uh1.ac.maالربيد اللكتروين: 
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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. 

 
  

 

 

 



 108صفحة 
CROSP – 2021/2022 املدرس ي واملنهياملركز الجهوي للتوجيه  - األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط ـ سال ـ القنيطرة   

www.facebook.com/crosp.rabat 

 
 
 

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 وترفيه إجازة 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 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

فيي   سييوم املو صييادر يف  2.20.210ر يييل  مت  ،2020شييتنرب  25ال بيين طف عيية ا تييابع جلام ضييةت ال هيين الريا هييد م حييداث ت مع إ

 باللنيطرة،

بييه،  الرياضة،تناط مبعهد مهن  طيية  يييادين املرتب ضيية وامل هيين الريا تييابع مل حييو يف حلييل التخصيي  ال التكوين والليام بأعمييا  الب

 ويتوىل حتضل وتسليم الشهادات الوطنية التالية:

 ؛DUTالدبلوم الجامعي للتكنولوجيا  •
 ة؛اإلجاز •
 املاستر؛ •
 .الدكتوراه •

 التخصصات املتوفرة بسلك اإلجازة املهنية:

 : التأطير الرياضي و الصحي (1
 مفتو  يف وجه حاملي بكالوريا شعبة علوم جتريبية وشعبة علوم رياضية

 + اختبار شفوي.اختبارات رياضية انتلاص + اختبار كتابي + 
 :تدبير الشؤون الرياضية والترفيهية (2

 وجه حاملي بكالوريا مجيع الشع مفتو  يف 

 . يةرياض اتانتلاص + اختبار كتابي + اختبار شفوي + اختبار
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  سلك اإلجازة يف الرتبية(CLE).......................................................... 

 والتكوين الرتبية ملهن اجلهوية املراكز (CRMEF).................................... 

  العليا للرتبية والتكوين  املدار (ESEF)............................................... 

 الرتبية علوم كلية(FSE).............................................................. 

 لرساتذة العليا ر ااملد(ENS).......................................................... 

  ييية لييتلين با مد ييية -ENSETاملدرسة العليا ألساتذة التعليم ا ييية للرتب سييالك اجلامع  )امل

FUE)................................................................................. 
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هذا السلك يف اجلامعات امللربية من أجل والتكوين املهين والتعليم العالي والبحو العلمي أحدثت وزارة الرتبية الوطنية 

ليييم ييية والتع كييوين إىل ،مواجهة اخلصاص احلاصل يف قطيياع الرتب هييذا الت هييدف  بيين  وي كييوين  مييع  ميين ت بيية  متكيين الطل

 يدخل ضمن الر ية االسرتاتيجية إلصال  منظومة الرتبية والتعليم املواد املعرفية املتخصصة ومواد الرتبية، وهذا

أهداف 

التكوين  

 وخصوصياته 

ليييم املدرسييي  • اهلدف هو تكوين أطر تربوية لتلبية احلاجيات احلالية واملستلبلية ألسييالك التع

 )ابتدا ي وثانوي( عمومي وخصوصي وتعزيز البحو الرتبوي.

 ) الكليات، املدار  العليا لرساتذة ...(؛ املؤسسات اجلامعيةهذا السلك مفتو  يف جمموعة من  •

 وحدة مصنفة إىل صنفن: 38ويتضمن التكوين  •

 وحدات التخص : ذات صلة باحللل املعريف للمسلك؛ ✓
سيييكولوجية  ✓ يييداكتيك،  ييية، الد لييوم الرتب حييدات ع ضييمن و كيين أن تت ييية: مي حييدات الرتب و

ييية  شيياريع الرتبو تييدبل امل لييات،  ييية، الل صييل، الرتب مييات والتوا يييا املعلو ييية، تكنولوج وامللاوالت

 تدري  االنلما  يف وس  تربوي وكلها.

شروط  

 الولوج

يفت  التكوين األسا  يف وجه احلاصلن على شهادة البكالوريا امللربية يف مجيع التخصصات  •

 واملستوفن لشروط الولو ؛

ظييام  S3و  الثالو ) ميكن أن يتم الولو  إىل هذا التكوين كذلك ابتداص من األسد • ( يف إطار ن

 املمرات بن املسالك.

 ويتضمن مسلكن: مسلك التعليم االبتدا ي ومسلك التعليم الثانوي يف عدة ختصصات؛ •

 :تخصص التعليم االبتدائي

 شهادة البكالوريا مجيع الشع  واملسارات، أو دبلوم معرتف مبعادلتها؛ •

سيية  • لييى درا نيياص ع شييحن ب لييي للمرت ليياص أو ليية انت ييية والل ليية العرب ليي  الل سييا  ن لييى أ ليي  )ع امل

عييام  عييد  ال كييذا امل لييوطين، و هييوي وا حييان اجل هييا يف االمت ضيييات ا صييل علي سييية والريا الفرن

 للبكالوريا؛

 ملابلة شفوية مع جلنة من املؤسسة املختارة يتم الرتكيز فيها على: •

 ة؛اللدرة التواصلية والللوية للمرتش  يف الللتن العربية والفرنسي •

قدرات املرتش  على التحليل واخلطاب وتدبل النلاش يف مواضيع ذات الصلة بالثلافة العامة  •

 والعلمية والليم والعلوم اإلنسانية؛

 مدى ركبة واستعداد املرتش  ملمارسة مهنة التدريس. •

 :تخصص التعليم الثانوي

 مبعادلتها؛شهادة البكالوريا املناسبة للتخص  املطلوب أو دبلوم معرتف  •

ليية  • ييية والل ليية العرب ليي  الل سييا  ن لييى أ ليي  )ع سيية امل لييى درا نيياص ع شييحن ب لييي للمرت ليياص أو انت

عييام  عييد  ال الفرنسية ومواد التخص  ا صل عليها يف االمتحان اجلهوي والوطين، وكييذا امل

 للبكالوريا؛

 ملابلة شفوية مع جلنة من املؤسسة املختارة يتم الرتكيز فيها على: •

 اصلية والللوية للمرتش  يف الللتن العربية والفرنسية؛اللدرة التو •

قدرات املرتش  على التحليل واخلطاب وتدبل النلاش يف مواضيع ذات الصلة بالثلافة العامة  •

 والعلمية والليم والعلوم اإلنسانية؛

 مدى ركبة واستعداد املرتش  ملمارسة مهنة التدريس •
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تنظيم  

 التكوينات 

 تنظم التكوينات بهذه املراكز وف  ثالثة أسالك:

سيياتذة  ▪ تييأهيلي، مسييلك تأهيييل أ ثييانوي ال ليييم ال سيياتذة التع ئيية التدريس)مسييلك تأهيييل أ سلك تأهيل أطر هي

تييدا ي( ليييم االب سيياتذة التع يييل أ سييلك تأه عييدادي، م ثييانوي اإل ليييم ال طيير  التع سيياتذة أ ييي  األ طييار توظ يف إ

 ؛رتبية والتكويناألكادمييات اجلهوية لل

 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

 

نيياجحن علييى  ـــ  تستلر  تييو  حبصييو  ال ليية ت ييية كام سيينة تكوين تييدريس  الدراسة بسلك تأهيل أطر هيئة ال

 شهادة التأهيل الرتبوي: للتعليم الثانوي التأهيلي أو التعليم الثانوي اإلعدادي والتعليم االبتدا ي.

 توظي  وتعين اخلرجن يف األكادمييات ال  اختاروها عند الرتشي ؛ ـــ  يتم

 شروط الرتشيح: (1

 تفت  املباراة يف وجه املرتشحن كل املوظفن املستوفن للشروط التالية:

 ـــ   أن يكون املرتش  )ة( من جنسية ملربية؛

 سنة عند تاريخ إجراص املباراة؛ 45ـــ   السن ال يتجاوز 

 ـــ   أن يكون حاصال على األقل على :

 شهادة اإلجازة يف املسالك اجلامعية للرتبية أو ما يعادهلا؛ •

 أو شهادة اإلجازة يف الدراسات األساسية أو اإلجازة املهنية أو ما يعاد  إحداها. •

ملييواد ا تييأهيلي، ال ميكيين الرتشيي  إال يف ا ثييانوي ال ليييم ال سيياتذة التع يييل أ سييلك تأه لييو  م سييية وخبصييوص و لدرا

ا كل ترش  كل مطاب  لتخص  الشهادة املدىل بها، ما عدا بالنسبة الكياملناسبة جملا  التخص ، ويعترب 

شييعبة  حليياملي اإلجييازة يف  نييه ميكيين  بييو  مجيييع التخصصييات. كمييا أ يييتم ق ضيية حيييو  للرتبية البدنية والريا

مييادة ا حليياملي العلوم االقتصادية واللانون بالللة الفرنسية، الرتش  لتدريس  سييية، كمييا ميكيين  ليية الفرن لل

 اإلجازة يف الفيزياص الرتش  لتدريس مادة الرياضيات.

 : يتكون مل  الرتشي  من الوثا   التالية:ملف الرتشيح (2

 كرتوني املستخر  عرب البوابة اخلاصة باملباراة؛لـــ   وصل الرتشي  اإل

 ـــ   نسخة من بطاقة التعري  الوطنية مصاد  عليها؛

 سخة مصاد  عليها من شهادة اإلجازة  أو من الشهادة املعادلة هلا ، وكذا شهادة تثبت هذه املعادلة؛ـــ   ن

مييوذ  املخصيي   فيي  الن سييلطات املختصيية، و بييل ال ميين ق يييه  طييرف املرتشيي  )ة( ومصيياد  عل ـــ   التزام موقع من 

 هلذه اللاية، يسح  من البوابة اخلاصة باملباراة؛

فييات  ميين تودع مل يييدها  ليي  مت حتد ييية اإلقليمييية ا ـييـ باملدير بييل وصييل  ـييـ ملا لييذلك  الرتشييي  يف اآلجييا  ا ييددة 

 طرف املرتش  يف طل  الرتشي  اإللكرتوني.
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سلك 

تأهيل أطر  

هيئة  

 التدريس

 
 

 ، أو مت إيداعه خار  اآلجا .خاطئة أو يتضمن معلومات كل مكتمل :يعترب الكيا كل مل  -

أكثر من ملر للتكوين تابع للمركز اجلهوي ملهن الرتبية والتكوين الذي اختاره املرتش ، يف حالة وجود  -

    ترتي  مجيع هذه امللرات؛

ال يسم  بإيداع أكثر من مل  واحد للمشاركة يف مباريات ولو  خمتل  مسالك تأهيل هيئة التدريس  -

 باملراكز اجلهوية ملهن الرتبية والتكوين؛

سييي للمركييز اجلهييوي يودع مل  الرتشي  يف - بييامللر الر ي شييرة  ـييـ مبا بييل وصييل  ـييـ ملا لييذلك   اآلجا  ا ددة 

 ملهن الرتبية والتكوين الذي اختاره املرتش .
 

 يتم ولو  املراكز عن طري  مباراة تنظم على مرحلتن:  طريقة الولوج: (3

 املرحلة األوىل: انتلاص أولي؛
 اختبارات شفوية )بالنسبة للناجحن يف االختبارات الكتابية(.+  املرحلة الثانية: اختبارات كتابية

 يتابع الناجحون يف املباريات تأهيلهم بأحد املسالك التالية:

 مسلك تأهيل أساتذة التعليم األولي والتعليم االبتدا ي؛ -

 مسلك تأهيل أساتذة التعليم الثانوي اإلعدادي؛ -

 مسلك تأهيل أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي؛ -

 

 

سلك تكوين أطر  

اإلدارة التربوية وأطر  

هيئة الدعم اإلداري 

 والتربوي واالجتماعي 

 

ميياعي  لييدعم اإلداري والرتبييوي واالجت ئيية ا طيير هي ييية وأ طيير اإلدارة الرتبو كييوين أ سييلك ت بييل يف  يل

قييرارات  سييتحدد  سييلك. و هلييذا ال لييو   يييات الو نيياجحون يف مبار سييي ال ليييم املدر طيياع التع فييو ق موظ

يييية  جيييراص وزار سيييالك وإ ظييييم امل ييييات وتن جيييراص املبار يييية إ ليييو  وكيف شيييروط الو يييية و ئيييات املعن الف

 .التداري 
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سييتجابة حلاجيييات قطيياع  يييةا ميين األطيير الرتبو ييية  ييية الوطن كييوين مت ، الرتب ييية والت يييا للرتب ملييدار  العل حييداث ا ميين إ عيية  مبجمو

بيياط،  لرساتذةدار  العليا املاىل  باإلضافةــ أكادير(  برشيد(سطات )  -)اللنيطرة ــ وجدة اجلامعات مييدن الر سييتة  ال  توجد يف 

 .الدار البيضاص، مراكش، فا ، مكنا ، تطوان

 ،  .لرفع من جودة تكوين الطلبة امللبلن على ممارسة مهنة التدريسويهدف إحداث هذه املؤسسات إىل ا

ييية  يييا للرتب ملييدار  العل كييوين با يييدوم الت سيينوات، و ثييالث  كييوين  عييارف والت لييى م كييز ع كييادميي يرت كييوين أ بيية لت هييا الطل خيضييع في

مييادة التخصيي  ويف أكادميييية  ليية يف  حييدات لل كييذا و صييل، و مييات والتوا يييا املعلو ييية، وتكنولوج سيييكولوجية الرتب ييية، و لييوم الرتب ع

ليي  علييى اإلجييازة يف  .وتدبل املشاريع الرتبوية وامللاوالتية والتدري  على االنلما  يف الوس  الرتبييوي عييد التخيير  حيصييل الطا ب

 الرتبية.

بيياراة التوظييي   ييياز م ييية أو اجت سييرت يف الرتب سييلك املا يييا ب سييتهم العل عيية درا مييا متاب وميكن للحاصلن على شهادة اإلجازة يف الرتبية إ

 ص.أو العمل يف اللطاع اخلا وف  النظام األساسي اخلاص بأطر األكادمييات اجلهوية للرتبية والتكوين

I -   تخصص التعليم االبتدائي 

 شروط الولوج 

 التوفر على شهادة البكالوريا أو شهادة معرتف مبعادلتها، مجيع الشع  واملسارات؛ ✓

 دجنرب من سنة الرتشي ؛ 31سنة من تاريخ  21اال يتجاوز سن املرتش  )ة(  ✓

 اإلملام جبميع املضامن واملعارف املكتسبة يف الثانوي التأهيلي؛ ✓

 االنتقاء طرق 

 يتم انتلاص املرتشحن بناص على دراسة املل  وف  املعايل التالية:

 :معيار الترتيب الرئيسي

هييا يف االمتحييان اجلهييوي  نل  املواد: الللة العربية والللة الفرنسية والرياضيات ا صييل علي

 البكالوريا؛املوحد واالمتحان الوطين املوحد يف البكالوريا، وكذا املعد  العام لنيل شهادة 

 :معيار الترتيب الثانوي

 سنة احلصو  على البكالوريا؛ ✓

 دورة احلصو  على البكالوريا؛ ✓

 عدد سنوات احلصو  على البكالوريا. ✓

 مع جلنة من األساتذة املشرفن على التكوين الختبار: مقابلة شفوية

 اللدرة التواصلية والللوية املؤهلة ملمارسة املهمة الرتبوية؛ (1

ضيييع ذات الصييلة قدرة  (2 ليياش يف موا املرتش  على التحليل واخلطاب وتدبل الن

 الثلافة العامة والعلمية والليم اإلنسانية؛

 مدى ركبة واستعداد املرتش  ملمارسة مهنة التدريس (3

 للملابلة الشفوية. % 20لدراسة املل  ونسبة  % 80ختصي  نسبة 
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II -   الثانويتخصص التعليم 

 شروط الولوج 

سييلك املطلييوب  ✓ هييا )التخصيي  حسيي  امل لييوم معييرتف مبعادلت يييا أو دب شييهادة البكالور التوفر علييى 

 (؛املسالك املتوفرة باملدرسة أنظر جدو 

 دجنرب من سنة الرتشي ؛ 31سنة من تاريخ  21أال يتجاوز سن املرتش  )ة(  ✓

 اإلملام جبميع املضامن واملعارف املكتسبة يف الثانوي التأهيلي. ✓

 االنتقاء طرق 

 يتم انتلاص املرتشحن بناص على دراسة املل  وف  املعايل التالية:

 :معيار الترتيب الرئيسي

حييان  حييان اجلهييوي املوحييد واالمت هييا يف االمت مواد التخص  والللة العربية والفرنسية ا صل علي

 البكالوريا.الوطين املوحد يف البكالوريا، وكذا املعد  العام لنيل شهادة 

  :معيار الترتيب الثانوي

 سنة احلصو  على البكالوريا؛ ✓

 دورة احلصو  على البكالوريا؛ ✓

 عدد سنوات احلصو  على البكالوريا. ✓

 ، ويرتكز على مواد التخص  حس  اختبار % 75ختص  له  نسبة  االختبار الكتابي:

سييبة  مقابلةةة شةةفوية: هلييا ن كييوين  ، % 25خيصيي   لييى الت شييرفن ع سيياتذة امل ميين األ نيية  مييع جل

 الختبار:

 اللدرة التواصلية والللوية املؤهلة ملمارسة املهمة الرتبوية؛ (1

صيييلة  (2 ضيييع ذات ال لييياش يف موا تييدبل الن طييياب و يييل واخل ليييى التحل شيي  ع قييدرة املرت

 الثلافة العامة والعلمية والليم اإلنسانية؛

 ة التدريس.مدى ركبة واستعداد املرتش  ملمارسة مهن (3

 

 مسل  اإلجازة التربوية 
لة لولوج اإلجازة التربوية بحسب  وشعب ومسال  البكالوريا المقب

 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 •

 احلياة واألرضعلوم  •

 

 العلوم الزراعية  •

 ختصص: الفيزياء والكيمياء العلوم الرياضية •

 الشعب واملسالك العلمية ختصص: الرياضيات 

 مجيع شعب ومسالك البكالوريا االسالمية  ةختصص: التربي

 مجيع شعب ومسالك البكالوريا ختصص: اللغة الجنليزية 

 ومسالك البكالوريامجيع شعب  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 

ETUDE 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  

LICENCES 

D'EDUCATION : 

 

Education 

Préscolaire 

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 : 1ère année –S1 
▪ Diplômes requis :  

- Baccalauréat toutes disciplines confondues. 
▪ Procédures de sélection : Présélection sur dossier  et entretien  

- Présélection sur dossier: 60% 
Les notes obtenues aux examens normalisés (à l’échelle régionale ou nationale) 
en : o Arabe ; o Français ; o Moyenne générale du Bac 

- Entretien 40% : 
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 

LICENCES 

PROFESSIONNELLES 

 : 

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 

LICENCES 

D'EDUCATION : 

 

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. 

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) 
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Licences Professionnelles 

سلك اإلجازة في 

 التربية 

 التخصصات  ◄
 سنوات(؛ 3) الللة العربية التعليم الثانوي : اإلجازة يف الرتبية: ختص  •
 سنوات(؛ 3) التعليم الثانوي : الللة اإلجنليزية اإلجازة يف الرتبية: ختص  •
 سنوات(؛ 3) التعليم الثانوي : الللة الفرنسية اإلجازة يف الرتبية: ختص  •
 سنوات(. 3) التعليم االبتدا ي اإلجازة يف الرتبية: ختص  •

 :شروط الولوج ◄

 البكالوريا أو ما يعادهلا؛احلصو  على شهادة  •

 على األكثر مبتم شهر دجنرب من سنة الرتشي . 21باللا من العمر  •

تدريس اللغة 

العربية وعلوم  

 التربية 

 اةهداف 

هييو  ▪ مبييا  مييل  يييات وأدوات الع يييز املرجع ييية، وتعز ليية العرب تييدريس الل جمييا   كييوين يف  سييتوى الت ميين م فييع  الر

 .مستجد يف امليدان
تيدريس من  تكوين  ▪ أكادميي جيد وفعا  يستجي  للمتطلبات املهنية احلالية، ويساهم يف حل مشياكل 

 .الللة العربية
بية يف  ▪ مسايرة أحدث الدراسات واألحباث يف الديداكتيك واملناهج وعلوم الرتبية، مع تعمي  معيارف الطل

 .األساسن الللوي واألدبي
 .مبستوى متميز يستجي  ملتطلبات سو  الشللتكوين طلبة وفاعلن يف ميدان التدريس  ▪
نيات ذات الصيلة بالتخصي ، يف  ▪ سية والبحيو، واالخنيراط يف تكوي صيلة الدرا إعداد طلبة قادرين عليى موا

 سلك املاسرت ثم الدكتوراه
ليوي  تكوين ▪ ثية يف حميي  ل ليات وعليى احلدا فيتحن عليى الل يية من لية العرب تيدريس الل فياعلن يف  طلبة و

 متعدد

 ج والمعارف الالزمةشروط الولو
  الدبلومات املتطلبة ▪

ليوم  : الدبلوم − ييات اآلداب والع مين كل يية  سيات العرب تيه، يف الدرا ليوم معيرتف مبعادل اإلجازة أو أي دب

 اإلنسانية، علوم الرتبية، التنشي  الثلايف واإلبداع الفين من كلية علوم الرتبية

   املعارف البيداكوجية اخلاصة ▪
لييه  − ييية، ف ليية عرب لييم ل ليينفس وع لييم ا تييدريس، ع نيياهج ال ييية، م لييوم الرتب ليية، ع صييرف، دال ،ييو،  ليية،  الل

 االجتماع الرتبوي، ثلافة، فنون
 طر  االنتلاص ▪

  دراسة املل  −
  اختبار كتابي لتلييم الكفاصات −
  ملابلة لتلييم املؤهالت −

تدريس التاريخ  

والجغرافية والتربية  

 على المواطنة

 أهداف التكوين:

يييل  ليي  تأه تييدريس يف خمت هييدف ال ييية والتكوينب هيين الرتب ييية مل كييز اجلهو لييو  املرا يييات و ييياز مبار بيية الجت الطل

كييوين  مييومي، وكييذا ت صييي والع ليييمن اخلصو ييية يف التع كييل النظام ييية و ييية النظام ميية الرتبو مؤسسييات املنظو

ييية عيين إمكان ضييال  نيية، ف لييى املواط ييية ع ييية والرتب تيياريخ واجللراف لييم ال ليييم وتع سييات  بيياحثن يف تع عيية درا متاب

 .جامعية عليا وتعمي  التكوين والبحو يف إطار ماسرت أساسي
 شروط الولوج:

يية ) دبلوم: الدبلومات املتطلبة ▪ شيهادات اجلامع سيية  Deug) ال ييا أو اإلجيازة األسا تياريخ أو اجللراف يف ال

 يف التاريخ أو اجللرافيا أو ما يعادهلا.
النظرية واملنهجية ملختل  التخصصات املؤدية لولو  املسيلك:  املرتكزات: املعارف البيداكوجية اخلاصة ▪

عيية ) كييوين باجلام ميين الت سيينتن  خييال   ليي   سييبها الطا تيياريخ اكت يييا،  سيينوات اإلجييازة  Deug) جلراف أو 

مييية  يييية قي لييية االجنليز ليييتحكم يف الل تيييرب ا سيييية / ويع يييية والفرن لييية العرب صيييل بالل سيييية؛أدوات التوا األسا

  مضافة للمرتشحن لولو  املسلك؛ املبادئ األولية  ملناهج وأدوات البحو يف التاريخ واجللرافيا.
 .مقابلة +اختبار كتايب  +:دراسة امللفطرق االنتقاء
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تدريس التربية  

الموسيقية 

وتنشيط  

البنيات  

 الموسيقية

 

 الرباط  ــ  – 1072: ب . كلية علوم التربية، شارع محمد بن عبد هللا ركراكي، مدينة العرفان ، ص : عنوان المؤسسة
 www.fse.ac.ma: الموقع اإللكتروني
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 تكوينات متعددة وف  املسالك الرتبوية أو املهنية التالية: وحس  احلاجيات سنوياتفت  خمتل  املدار  العليا لرساتذة 

 ( 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 ــالتعليم الثانوي  اإلجازة يف الرتبية: ختص  •

 سنوات( 3) فلسفة -التعليم الثانوي  اإلجازة يف الرتبية: ختص  •

 )سنتان(  اجللرافيا و التاريخ -التعليم الثانوي  اإلجازة يف الرتبية: ختص  •

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(

واآلداب( وفي العلوم اإلنسانية   

 (بكالوريا أدبية وعلمية) وآ ابها تدريسية الللة العربية 

 نياهج تدريسيها سيفة وم ليومد) الفل سيات ب مية اجلامعيية الدرا سيفة يف العا مية الفل مياع عليم يف و أ العا  عليم يف أو االجت
 (النفس

 سيييل ييية تييدبل وت لييومد) املؤسسييات التعليم سييات ب ييية الدرا ميية اجلامع لييوم  العا ييية يف الع لييوم اللانون سييانية أو يف الع اإلن

 (واالقتصادية، أو يف الللات

 (يف العلوم اإلنسانية واآلداب العامة اجلامعية الدراسات بلومد)وليألا بيداكوجيا التعليم 

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 لدراساتا:  الرتبية يف اجلامعي املسلك •

العليا المدرسة 

بفاس  لألسارذة  
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 مسالك اإلجازة في التربية 

• 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 

 اإلجازة في التربية تخصص التعليم االبتدائي  •

 الدراسات االسالمية اإلجازة في التربية تخصص التعليم الثانوي:  •

• 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 

سييالك املفتو نييات: ) امل هييذه التكوي حييو   مييات  ميين املعلو يييد  شييروط الرتشييي للمز قييع حيية،  يييارة املوا جييو ز ليية الرتشييي ...( املر ، طري

 املدار . اإللكرتونية هلذه
 

 

 

 

RABAT 

Avenue Mohamed Bel Hassan El Ouazzani,BP: 5118.Takaddoum- Rabat 
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 المدارس العليا لألساتذة 

http://www.ens.um5.ac.ma/
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 امللكية املسلحة اللوات ضباط سلك................ ............ .......... 

 املساعدة اللوات ضباط سلك ........................... .................. 

 اللوات الربية( امللكية املسلحة للواتا ص  ضباط سلك(............. 

 املساعدة لللوات الص  ضباط سلك....... ....... ....................... 

 والصيدلة  : الط  وط  األسنان العسكرية الصحة................... 

 البيطرة :  العسكرية الصحة..................................... ......... 

 اجلوية امللكية املدرسة(ERA) )سلك الضباط(........................ 

 اجلوية امللكية املدرسة(ERA) (ص  )سلك ضباط................... 

 البحرية امللكية املدرسة(ERN) )سلك الضباط(...................... 

 البحرية امللكية املدرسة (ERN)) سلك ضباط ص(................. 

 جمموعة مدار  الدرك امللكي........................... ................ 

  امللكي للشرطةاملعهد..................... .............. .......... ......... 

 املعهد امللكي ل دارة الرتابية(IRAT)...... ............................. 

 املدرسة الوطنية للوقاية املدنية(ENPC)............................. 

  صيييين نييييين املتخص نييييين والتل كييييوين التل هييييد ت لييييوزارة معا عيييية  التاب

 .................................... .............. ...............   الداخلية
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التخصصات  

 المتاحة 

 العلوم والتلنيات؛ 
  اللانونية؛العلوم 
 .الللة واألدب اإلجنليزي 

 

مدة التكوين  

 والدبلوم 

 ( هييا 4يدوم التكويــن أربع سيينوات، من كييوين  3(  حييدة خمصصيية للت ـييـازة وسيينة وا ـييـلك اإلج ـييـوات س سن

 (؛DEUMالعسكري حيصل بعدها الطال  املتخر  على دبلوم الدراسات اجلامعية والعسكرية )
  باألكادميية امللكية العسكرية مبكنا .يتم التكوين 

 

شروط  

 الترشيح 

 احلالة العا لية عازب )ة(؛ 

  دجنرب من سنة الرتشي ؛ 31سنة للاية  22و  18السن ما بن 

 بدون سواب  عدلية؛ 

  ؛السنة احلالية وحس  التخص  بكالورياأن يكون املرتش  )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 

 طييرف املرتشيي   انتلاص أولي ميين  اعتمادا على معد  النجا  ا صل عليه مبيزة ت مستحسنت على األقييل 

 ؛يف الدورة العادية من امتحان البكالوريا
 يييارهم اجتياز املباراة لييذين مت اخت ليية وا شييروط الكام تييوفرون علييى ال لييذين ي : سيتم استدعاص املرتشحن ا

 من طرف جلنة االنتلاص األولي، وذلك عرب عناوينهم اإللكرتونية ، قصد اجتياز املباراة وال  تتضمن:

 اختبارات طبية، بدنية، نفسية وتلنية؛ ✓

 امتحان شفوي. ✓
هييذه ا جييا   سيييجتازون بن مييادا علييى معييد  النجييا  ا صييل املرتشحون الذين  تييرتيبهم اعت سيييتم  بييارات،  الخت

 عليه يف الدورة العادية من امتحان البكالوريا.

 

  كيفية

 الترشيح 

بيياتهم  سييجيل طل عند فت  باب الرتشي ، يتعن على املرتشحات واملرتشحن املتوفرين على الشروط أعاله ت

 على املوقع اإللكرتوني التالي:

https://recrutement.far.ma 
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التخصصات  

 المتاحة 

 

 العلوم والتلنيات؛ •

 العلوم اللانونية ؛ •

 الللة واألدب اإلجنليزي. •

 
 

 مدة التكوين 
سنة واحدة ( سنوات )منها 4ربع )ويدوم أ يتم التكوين باألكادميية امللكية العسكرية مبكنا 

 ، حيصل بعدها الطال  املتخر  على رتبة ضاب  جماز؛خمصصة للتكوين العسكري (

 

 الترشيح شروط 

 يشرتط يف املرتش  أن يكون:

 ملربيا ذكرا عازبا؛ 

  ؛إجراص املباراةتاريخ يف سنة  23و 18سنه بن 

  م على األقل. 1.70طوله 

  لسنة احلالية ؛احاصال على بكالوريا 
 ؛ التمتع بصحة جسمانية جيدة 
 .أن ال تكون له سواب  عدلية 

 

 كيفية القبول 

 النجا  ا صل عليه مبيزة ت مستحسنت على األقل من طرف املرتش  اعتمادا على معد   انتلاص أولي

 ؛يف الدورة العادية من امتحان البكالوريا
 يييارهم اجتياز املباراة لييذين مت اخت : سيتم استدعاص املرتشحن الذين يتوفرون على الشروط الكاملة وا

 اجتياز املباراة وال  تتضمن:من طرف جلنة االنتلاص األولي، وذلك عرب عناوينهم اإللكرتونية، قصد 

 اختبارات طبية، بدنية، نفسية وتلنية؛ ✓

 إختبار شفوي. ✓
املرتشحون الذين سيجتازون بنجا  هذه االختبارات، سيتم ترتيبهم اعتمادا على معد  النجا  ا صل 

 عليه يف الدورة العادية من امتحان البكالوريا.

 

 كيفية الترشيح 

 على املرتشحات واملرتشحن املتوفرين على الشروط املبينة أعاله:عند فت  باب الرتشي     
 التسجيل على الرابطن اإللكرتونين التالين :

https://recrutement.far.ma 

https://recrutement.fa.gov.ma  

 

 

  

 

 
 

https://recrutement.far.ma/
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 SPECIALITES   التخصصات البكالوريا نوع  الفئة المعنية 

 املشاة  Infanterie بكالوريا مجيع الشع  ذكور

 املدرعات  Arme Blindée بكالوريا مجيع الشع  ذكور

 املدفعية  Artillerie ةعلميبكالوريا  ذكور

 اهلندسة  Génie ةعلميبكالوريا  ذكور

 املظليون  Troupes Aéroportées بكالوريا مجيع الشع  ذكور

 الرياضة العسكرية  Sport militaire بكالوريا مجيع الشع  ذكور وإناث

 اخليالة  Cavalerie بكالوريا مجيع الشع  ذكور

 النلل  Train بكالوريا مجيع الشع  ذكور

 اإلشارة  Transmissions ةعلميبكالوريا  ذكور وإناث

 العتاد  Matériel ةعلميبكالوريا  ذكور

 التموين  Intendance بكالوريا مجيع الشع  ذكور وإناث

 الصحة العسكرية Santé militaire ةعلميبكالوريا  ذكور وإناث

 املصاحل االجتماعية  Services Sociaux بكالوريا مجيع الشع  إناث
 

  ضاب  ص .، حيصل بعدها الطال  املتخر  على رتبة (2سنتن )يدوم التكوين 

  نظام التكوين داخلي + رات  شهري 
 مدة التكوين

 

 يشرتط يف املرتش :

 كيييون يييية أو  أن ي سييينة احلال ييييا ال شيييهادة البكالور ليييى  صيييال ع سييينتن حا ضييييال سييي  تناملا ييييا ح ،)نوع البكالور

 ؛التخص  أعاله(
  ؛من سنة الرتشي كشت  16 للاية سنة 23و 18سنه بن 

 ؛متمتعا بصحة جسمانية جيدة 
  ؛سواب  عدليةبدون 

  على األقل بالنسبة ل ناث  مرت 1,60و  ،مرت على األقل بالنسبة للذكور 1.70 :متوفرا على قامة. 
 

شروط  

 الترشيح 

 

  اعتمادا على معد  النجا  ا صل عليه من طرف املرتش  يف امتحان البكالوريا ؛انتلاص أولي 
  ،لييي ليياص األو طييرف جلنيية االنت ميين  يييارهم  لييذين مت اخت ليية وا شييروط الكام املرتشحون الذين يتوفرون على ال

ييية بييارات الطب بيياراة حيييت سيخضييعون لالخت ييياز امل ييية ، قصييد اجت عييرب عنيياوينهم اإللكرتون سييتدعا هم  ، سيتم ا

 .البدنية، النفسية، باإلضافة المتحان شفوي

  مييادا علييى معييد  النجييا  ا صييل تييرتيبهم اعت سيييتم  بييارات،  هييذه االخت جييا   املرتشحون الذين سيجتازون بن

 عليه يف امتحان البكالوريا.

كيفية  

 القبول

 

 

تسجيل طلباتهم على عند فت  باب الرتشي ، يتعن على املرتشحات واملرتشحن املتوفرين على الشروط أعاله 

 املوقع اإللكرتوني التالي:

https://recrutement.far.ma 

 
ــى واحــدة مــن هــذ   ــوزيعهم عل ــة وســيتم ت ــالس تخصصــات حســب األولوي ــار ث ــى المترشــحين والمترشــحات اختي عل

 المطلوبة لكل تخصص.التخصصات باالعتماد على مواصفات وعدد المناصب 

  كيفية

 الترشيح 

 
  

 

 
 ضباط صف القوات البرية  

https://recrutement.far.ma/


 128صفحة 
CROSP – 2021/2022 املدرس ي واملنهياملركز الجهوي للتوجيه  - األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط ـ سال ـ القنيطرة   

www.facebook.com/crosp.rabat 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 

مدة  

 التكوين

 والتخصصات 

 

ليي  بيدوم التكوين: سنتان  عييدها الطا ضيياب  املتخيير  شعبة التأطل وشع  التخص  ، حيصل ب بيية  علييى رت

 يتم التكوين مبدرسة تكوين األطر لللوات املساعدة بابن سليمان.، و ص 

 شع  التخص  هي:

 ؛اإلدارة) ا اسبة وتدبل امللاوالت(  •

يييية، اإلعالميات) • عيييدات املعلومات صييييانة امل عيييددة،  سيييا   املت طيييوير الو مييياتي، ت ظيييام املعلو الن

 ؛شبكات االتصاالت( 

 ؛االتصا )اإللكرتونيك العامة، االختصاص السمعي البصري(  •

سيييارات • ييية  صيييانة ال ييية التجار لييل، التلن سيييارات، الن يييك ال سييوب وإلكرتون ) الفحيي  باحلا

 ؛وبيع أجزاص السيارات( 

 ؛الورش، قا د األشلا ( البناص) ر يس  •

 ؛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 18السن بن 
  ؛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 بن 

  ؛مرت 1,70أال تلل قامته عن 
 .أن ال تكون له سواب  عدلية 

 

كيفية  

 القبول 

  ؛على دراسة مل  الرتشي انتلاص أولي بناص 
سيييتم  املرتشيحون لييي،  الذين يتوفرون على الشروط الكاملة والذين مت اختيارهم من طرف جلنة االنتلاص األو

 .استدعا هم عرب عناوينهم اإللكرتونية ، قصد اجتياز املباراة

 

كيفية  
 الترشيح 

يييتعن علييى املرتشييحات واملرتشييحن  بيياتهم عند فت  باب الرتشي ،  سييجيل طل عيياله ت شييروط أ تييوفرين علييى ال امل

 على املوقع اإللكرتوني التالي:

https://recrutement.fa.gov.ma 
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 مدة التكوين 

  ؛( سنوات7: سبع)العام الط 

   ؛( سنوات6)ستاألسنان : ط 

  :؛( سنوات6)ستالصيدلة 

 يتم التكوين بكلية الط  والصيدلة بالرباط.

 

 ترشيح لشروط ا

 يشرتط يف املرتش :

 جنسية ملربية، أعزب؛ 

  سنة يف متم شهر دجنرب من سنة الرتشي ؛ 22و 18السن: بن 

  العلوم الرياضية؛ شعبةالعلوم التجريبية أو شعبة حاصال على بكالوريا السنة احلالية يف 

  ؛يتمتع بصحة جسمانية جيدةأن 

  مرت بالنسبة ل ناث؛ 1.60مرت بالنسبة للذكور و 1.65أن ال تلل اللامة عن 

 .أن ال تكون له سواب  عدلية 

 

 كيفية القبول 

   ليي سيية م لييى درا نيياص ع لييي ب ليياص أو يييه مبيييزة ت انت جييا  ا صييل عل عييد  الن لييى م مييادا ع الرتشييي  )اعت

 مستحسنت على األقل من طرف املرتش  يف الدورة العادية من امتحان البكالوريا(؛

  املرتشحون الذين مت اختيارهم الجتياز املباراة، سيخضعون لالختبارات الطبية، البدنية، النفسية

 والتلنية باإلضافة المتحان شفوي.

 جييا  املرتشح مييادا علييى معييد  الن تييرتيبهم اعت سيييتم  بييارات،  ون الذين سيجتازون بنجا  هذه االخت

 ا صل عليه يف الدورة العادية من امتحان البكالوريا.

 

 كيفية الترشيح 
سييجيل  عيياله ت شييروط أ لييى ال تييوفرين ع شييحن امل شييحات واملرت لييى املرت يييتعن ع شييي ،  بيياب الرت فييت   نييد  ع

 ا ددة لذلك، على املوقع اإللكرتوني التالي:طلباتهم، يف اآلجا  

https://recrutement.far.ma 

 

 عنوان  ال

 ،املدرسة امللكية ملصلحة الصحة العسكرية

  الرباط. 1044زنلة اهلامشي املستاري، ص.ب:  1

 0537734334/   0537725380الهاتف: 
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 مدة التكوين 

 كييوين جلييذع 6سييت) يييدوم الت سيينة األوىل با سيينوات )ال عيية (  ثيياني للزرا هييد احلسيين ال شييرتك مبع امل

 ؛والبيطرة(

 يتم التكوين مبعهد احلسن الثاني للزراعة و البيطرة بالرباط.

 

 

 جنسية ملربية، أعزب ؛ 

 ؛أن  تاز بنجا  سنة اجلذع املشرتك مبعهد احلسن الثاني للزراعة والبيطرة 

  سنة يف متم شهر دجنرب من سنة الرتشي ؛ 23و  19السن: بن 

  م بالنسبة ل ناث؛ 1,60م على األقل بالنسبة للذكور و 1,65اللامة 
 أن يكون مؤهال بدنيا؛ 
 .أن ال تكون له سواب  عدلية 
 

 ملحوظة: شعبة البيطرة ال تفت  سنويا

 

 كيفية القبول 

  للمرتشحن حس  املعايل التالية:انتلاص أولي 
عييدالت  يييا وامل حييان البكالور ميين معييد  النجييا  يف امت اعتمادا على املعد  العام ا صل عليه انطالقا 

فييس  ا صل عليها يف كل أسد  من السنة األوىل والثانية من التعليم اجلامعي، وذلك باعتبار ن

 ؛ املعامل.
 ييية، النفسييية املرتشحون الذين مت اختيارهم الجتياز املباراة، سيخضعون لالختبارات الط بية، البدن

 والتلنية باإلضافة المتحان شفوي.

 

 الترشيح  كيفية

عند فت  باب الرتشي ، يتعن على املرتشحات واملرتشحن املتوفرين على الشروط أعاله تسجيل طلباتهم 

 على املوقع اإللكرتوني التالي:

https://recrutement.far.ma 

 

 عنوان المراسلة 
 املدرسة امللكية ملصلحة الصحة العسكرية،

 )مباراة التالميذ الضباط(. الرباط. 1044زنلة اهلامشي املستاري، ص.ب:  1
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أهداف 
 التكوين 

مييل يف مييؤهلن للع ضييباط  عييداد  ييية إىل إ ييية اجلو سيية امللك كييوين باملدر هييدف الت ييية  ي لييوات امللك صييفوف ال

 اجلوية.

 

نظام 
 التكوين 

ييية  خلييدمات الطب لييبس وا ميية واألكييل وامل ميين اإلقا بيية  سييتفيد الطل كييوين باملدرسيية داخلييي حيييو ي ظييام الت ن

 وينظم التكوين يف سلكن : سلك املهندسن وسلك اإلجازة إضافة إىل اللوازم املدرسية ومنحة شهرية.

 

 اإلجازة سلك  سلك املهندسين  

 التخصصات 
- Pilotage 

- Aéronautique 

- pilotage     الطيران 

- Contrôleur de circulation aérienne   

 مراقب جوي 

مدة  

 التكوين

  كما يلي:سنوات موزعة  مخس

مييدجما  - سييلكا حتضييليا  ييية  سيينتان األوىل والثان ال

ييييييية  بيييييياراة الوطن تييييييه امل بيييييية يف نهاي تيييييياز الطل  

 املشرتكة لولو  املدار  العليا للمهندسن ، 

سيييلكا  - بييياراة  هيييذه امل نييياجحون يف  بييية ال تيييابع الطل ي

 ثالث سنوات يف أحد التخصصات: تكوينيا مدته 

- Pilotage أو Aéronautique 

 ثالث سنوات

شروط  

 الترشيح 

 أعزب من جنسية ملربية؛ -

بيين  - سيينه  ميين  20و 18يييرتاو   ييية دجنييرب  سيينة يف نها

 سنة الرتشي ؛

ضييية أو  - لييوم الريا يييا يف الع حاصال على شهادة البكالور

سييييييام  هييييييا لرق ييييييية وموج سيييييينة اجلار هلييييييا لل مييييييا يعاد

 (؛MPالتحضلية للمدار  العليا مسلك  )

قييل  - لييى األ تييه ع صييحيا وقام سييبة م  1.65مييؤهال  بالن

 م بالنسبة ل ناث؛ 1.60للذكور و

 التوفر على سجل عدلي سليم؛ -
 

 أعزب من جنسية ملربية؛ -

ميين  20و 18يرتاو  سنه بن  - ييية دجنييرب  سنة يف نها

 سنة الرتشي ؛

حاصال على شهادة البكالوريا يف العلوم الرياضية أو  -

 أو املاضية؛ما يعادهلا للسنة اجلارية 

صييحيا وقامتييه علييى األقييل  - سييبة  1.65مؤهال  م بالن

 م بالنسبة ل ناث؛ 1.60للذكور و

 التوفر على سجل عدلي سليم؛ -

 

  كيفية

 الترشيح 

واملرتشحن املتوفرين على الشروط أعاله تسجيل طلباتهم على عند فت  باب الرتشي ، يتعن على املرتشحات 

 املوقع اإللكرتوني التالي:

https://recrutement.far.ma 

 

كيفية  

 القبول 

 املرتش  يف اعتمادا على معد  النجا  ا صل عليه مبيزة ت مستحسنت على األقل من طرف  انتلاص أولي

 ؛الدورة العادية من امتحان البكالوريا
 ميين اجتياز املباراة يييارهم  لييذين مت اخت ليية وا شييروط الكام تييوفرون علييى ال لييذين ي سييتدعاص املرتشييحن ا سيييتم ا  :

ييية،  ييية، بدن بييارات طب ليي  تتضييمن: اخت بيياراة وا طرف جلنة االنتلاص األولي، عن طري  الربيد، قصد اجتياز امل

 وتلنية، باإلضافة المتحان شفوي.نفسية 
املرتشحون الذين سيجتازون بنجا  هذه االختبارات، سيتم ترتيبهم اعتمادا على معد  النجا  ا صل عليه يف 

 الدورة العادية من امتحان البكالوريا.
 

عنوان 

 المراسلة 

القوات الملكية الجويةقاعدة مدارس  و المدرسة الملكية الجوية (ERA - BEFRA)    40000، مراكش  
0524435792 -0524447917ـ   الهاتف:ــ    الفاكس: 0524438412 
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شروط  

 الترشيح 

 
 شروط مشرتكة:

 احلالة العا لية عازب ؛ •

 بدون سواب  عدلية؛ •

 جسمانية جيدة؛التمتع بصحة  •
 

 : التلنين املتخصصن اللل املالحنتشروط خاصة بتالميذ ضباط الص  لتخص  ت  األفراد 
Personnels Non Navigant )PNN( 

 كشت من سنة الرتشي ؛ 16سنة يف  23و 18السن بن  •

 تلنية للسنة اجلارية أو املاضية ؛ حاصال على شهادة البكالوريا علمية  أو •

 م ل ناث؛1.60م للذكور و 1.65يكون مؤهال صحيا وقامته على األقل  •
 

  Fusilier Commando de l’Airشروط خاصة بتالميذ ضباط الص  لتخص  ت بندقي جوي ت 

 أن يكون املرتش  ذكرا؛ •

 كشت من سنة الرتشي ؛ 16سنة يف  23و 18السن بن  •

 على األقل؛ مرت 1.70اللامة  •

 حاصال على شهادة البكالوريا للسنة اجلارية أو املاضية ؛ •
 

خييريج  لييين متخصيي   صيي  لتخصيي  ت ت ضييباط ال يييذ  صيية بتالم يييا شييروط خا هييد املتخصصيية للتكنولوج املعا

 ( :ISTAالتطبيلية )

 كشت من سنة الرتشي ؛ 16سنة للاية  25السن ال يتجاوز  •

 على األقل بالنسبة ل ناث؛ 1.60للذكور وعلى األقل بالنسبة  1.65اللامة  •

لييتلين املتخصيي   • لييوم ا صييال علييى دب حييدى  (TS) حا ييية يف إ هييد املتخصصيية للتكنولوجيييا التطبيل ميين املعا

 التخصصات املبينة يف اجلدو  التالي:
 

  Techniques de Secrétariat de Direction • تلنيات كتابة اإلدارة • 

 Techniques de développement • املعلومياتتلنيات التنمية يف  • 
informatique ; 

 

   ; Infographie • الطبع املعلوماتي • 

   ;Audiovisuelle (masculins) • السمعي البصري )ذكور( • 

  ;Télécoms (masculins) • االتصاالت )ذكور( • 

 Responsable d’exploitation logistique • مسؤو  استلال  لوجستيك )ذكور( • 
(masculins) ;  

 

 Electromécanique des systèmes • إلكرتوميكانيك واألنظمة التللا ية )ذكور( • 
automatisés (masculins)  

 

   ; Génie Climatique (masculins) • هندسة التكيي  )ذكور( • 

  ;Electricité Bâtiment (masculins) • كهرباص املباني )ذكور( • 

 Conducteur de travaux : Travaux publics • مسل األشلا : األشلا  العمومية )ذكور( • 
(masculins). 
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  كيفية

 الترشيح 

تسجيل طلباتهم على عند فت  باب الرتشي ، يتعن على املرتشحات واملرتشحن املتوفرين على الشروط أعاله 

 املوقع اإللكرتوني التالي:

https://recrutement.far.ma 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)راجع إعالن املباراة الذي يصدر عند فت  باب الرتشيحات(قد يطل  من املرتش  اإلدالص بوثا   إضافية مالحظة: 

كيفية  

 القبول

جييويت التلنين املتخصصن اللل املالحنتلتخص  ت  األفراد بالنسبة  جييا  : و ت بندقي  مييادا علييى معييد  الن اعت

 ؛البكالورياا صل عليه من طرف املرتش  يف امتحان 

اعتمادا على  ( :ISTAاملعاهد املتخصصة للتكنولوجيا التطبيلية )لتخص  ت تلين متخص  خريج بالنسبة 

هييد املتخصصيية  عد امل كييوين يف املعا سييلك الت ميين  ييية  سيينة األوىل والثان العام ا صل عليه انطالقا من معدالت ال

 للتكنولوجيا التطبيلية.

ليياص سيتم استدعاص املرتشحن الذين  طييرف جلنيية االنت يتوفرون على الشروط الكاملة والذين مت اختيارهم من 

حيت سيخضعون لالختبارات الطبية، البدنية، النفسية والتلنية األولي، عن طري  الربيد، قصد اجتياز املباراة 

 .اختبارات كتابية باإلضافة المتحان شفوي

 حس  املعايل التالية: تم ترتيبهماملرتشحون الذين سيجتازون بنجا  هذه االختبارات، سي

جييا   : التلنين املتخصصن اللل املالحنت و ت بندقي جويتبالنسبة لتخص  ت  األفراد  اعتمادا على معييد  الن

بيياراة امل بييارات امل يييه يف مجيييع اخت عييد  ا صييل عل يييا وامل حييان البكالور لييك شييا صل عليه يف امت عيياله، وذ هييا أ ار إلي

 باعتبار نفس املعامل.

اعتمادا على ( : ISTAاملعاهد املتخصصة للتكنولوجيا التطبيلية )بالنسبة لتخص  ت تلين متخص  خريج 

هييد املتخصصيية العام ا عد امل كييوين يف املعا سييلك الت ميين  ييية  سيينة األوىل والثان  صل عليه انطالقا من معدالت ال

فييس شواملعد  ا صل عليه يف مجيع اختبارات املباراة املللتكنولوجيا التطبيلية،  بييار ن لييك باعت ار إليها أعاله، وذ

 املعامل
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أهداف 

 التكوين 

هييا ت هييي مؤسسيية عسييكرية مهمت ييية  ييية البحر سيية امللك ييية املدر ضييباط البحر كييوين ختصصييي ل نيياث لييديم ت )إ

 وتأهيلهم للعمل يف صفوف اللوات امللكية البحرية .وذكور( 

نظام 

 التكوين 

نظام التكوين باملدرسة داخلي حيو يستفيد الطلبة من اإلقامة واألكل وامللبس واخلدمات الطبية إضييافة 

 إىل اللوازم املدرسية ومنحة شهرية.

مدة التكوين  

 والدبلوم

 تلدم  املدرسة التكوينات التالية:

 تكوين املهندسن برتبة ضاب ،  ✓

 ؛سلك اإلجازة املهنيةتكوين ب ✓

 .تكوين ضباط الص  برتبة رقي  ✓

سلك 

 المهندسين 

 : مدة التكوين

سيينوات كييوين مخييس  سيينتان األوىل : يدوم الت شييكل ال ت

بيية يف  تيياز الطل مييدجما   سييلكا حتضييليا  ييية  والثان

شيييرتكة  يييية امل بييياراة الوطن تيييه امل ليييو  (CNC)نهاي لو

 املدار  العليا للمهندسن.

ليي   سييمية الطا يييتم ت جييا   عيية بن بعد إمتام السنة الراب

 يف رتبة:
Enseigne de vaisseau de 2ème classe(Sous-

Lieutenant)، 

ليي   جييا  حيصييل الطا سيية بن سيينة اخلام متييام ال عييد إ ب

ليييى  ضييياب  يف ع بييية  لييية برت نيييد  دو ليييوم مه حيييد دب أ

 التخصصات التالية:

• Télécommunication 

• Informatique 

• Systèmes radar et détection   

• Systèmes d’Armes   

• Système Energétique Electrique 

• Système Energétique Thermique 

 :شروط الترشيح

كييييييييون  • عييييييييزب ي شيييييييي  أ سييييييييية املرت ميييييييين جن

 ملربية)ذكور وإناث(؛

سيين  • بيين ال دجنييرب  31يف سيينة  20 و 18مييا 

 ؛من سنة الرت شي 

ليييوم  • ييييا يف الع شيييهادة البكالور ليييى  صيييال ع حا

الرياضية للسنة اجلارية وموجها لرقسام 

 ؛MPالتحضلية 

قييييل  • ليييى األ تيييه ع صيييحيا وقام ميييؤهال  كيييون  ي

لييييييييييذكور و 1.65 سييييييييييبة ل م 1.60م بالن

 بالنسبة ل ناث؛

 بدون سواب  عدلية. •

سلك 

اإلجازة  

 المهنية 

 : مدة التكوين

الثالث سنوات األوىل هي  ،يدوم التكوين أربع سنوات

 للحصو  على اإلجازة املهنية.

سييات  لييوم الدرا عيية حتضييل دب سيينة الراب خييال  ال يييتم 

ييية ) ييية والبحر ليي   DEUNاجلامع (، وحيصييل الطا

 (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

سييييييييية  • ميييييييين جن عييييييييزب  شيييييييي  أ كييييييييون املرت ي

 ملربية)ذكور وإناث(؛

سيين  • بيين ال دجنييرب  31يف سيينة  20 و 18مييا 

 ؛ من سنة الرت شي 

ليييوم  • ييييا يف الع شيييهادة البكالور ليييى  صيييال ع حا

 الرياضية للسنة اجلارية ؛

قييييل  • ليييى األ تيييه ع صيييحيا وقام ميييؤهال  كيييون  ي

لييييييييييذكور و 1.65 سييييييييييبة ل م 1.60م بالن

 بالنسبة ل ناث؛

 بدون سواب  عدلية. •
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  كيفية

 الترشيح 

املتوفرين على الشروط أعاله تسجيل طلباتهم على عند فت  باب الرتشي ، يتعن على املرتشحات واملرتشحن 

 املوقع اإللكرتوني التالي:

https://recrutement.far.ma 

 

كيفية  

 القبول 

 طيرف املرتشي  يف  انتلاص أولي مين  ييه مبييزة ت مستحسينت عليى األقيل  ليدورة اعتمادا على معد  النجا  ا صيل عل ا

 ؛العادية من امتحان البكالوريا

 بييياراة يييياز امل ضيييعون اجت بييياراة سيخ يييياز امل ليييي الجت لييياص األو نييية االنت طيييرف جل مييين  ييييارهم  ليييذين مت اخت شيييحون ا : املرت

 لالختبارات الطبية، البدنية، النفسية والتلنية، اختبارات خاصة باألطلم البحرية باإلضافة  المتحان شفوي.

يية املرتشحون الذين  ليدورة العاد ييه يف ا ميادا عليى معيد  النجيا  ا صيل عل سيجتازون بنجا  هذه االختبارات، سيتم ترتيبهم اعت

 من امتحان البكالوريا
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 ضباط صف البحرية الملكية 

شروط  

 الترشيح 

 شروط خاصة بتالميذ ضباط الصف تخصص: األفراد املالحين و مشاة البحرية. 
 :شروط مشتركة

 احلالة العائلية عازب )ة(؛  •
 بدون سوابق عدلية؛  •
 التمتع بصحة جسمانية جيدة؛  •
 أن يكون قادرا على اخلدمة البحرية؛  •
 غشت من سنة الترشيح؛  16سنة يف  23و 18السن ما بني  •
 م لإلناث؛ 1.60م للذكور و 1.70األقل أن تكون قامته على  •
 حاصال على شهادة البكالوريا علمية  للسنة اجلارية أو للسنتني املاضيتني. •

 

 ":مشاة البحرية"  شروط خاصة بتالميذ ضباط الصف تخصص

 املرتش  ذكرا. يكونأن  •

 شروط خاصة بتالميذ ضباط الصف تخصص:
 "ISTA المعاهد المتخصصة للتكنولوجا التطبيقية تقني متخصص خريج" 

أن يكون املرتش  حاصال على دبلوم ت التلين املتخص ت من املعاهد املتخصصة للتكنولوجا التطبيلية  •

 ، وذلك يف الشع  التالية:( OFPPT)  التابعة ملكت  التكوين املهين وإنعاش الشلل

– Infographie; 

– Impression Finition. 

 

– Techniques des Réseaux Informatiques; 

– Conducteur de Travaux : travaux public; 

– Dessinateur de bâtiment; 

  كيفية

 الترشيح 

عند فت  باب الرتشي ، يتعن على املرتشحات واملرتشحن املتوفرين على الشروط أعاله تسجيل طلباتهم 

 اإللكرتوني التالي:على املوقع 

https://recrutement.far.ma 

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .)راجع إعالن املباراة الذي يصدر عند فت  باب الرتشيحات(قد يطل  من املرتش  اإلدالص بوثا   إضافية مالحظة: 

االنتقاء األولي  

 للمترشحين 

: اعتمــادا علــى معــدل النجــا  "مشرر الاالريد رر " و"  األفررداالاالحينرر  "  بالنسبة لتخصــص   ◄

 املحصل علية يف امتحان البكالوريا.

 :  "ISTA تقنيلمتخصر لررد الاالحه  رللاالحتخصصر لالوتوناالالر لاالتةر ق ر "  بالنسبة لتخصص  

اعتمادا على املعدل العام املحصل علية انطالقا من معدالت السنة األوىل والثانية من سلك التكــوين 

 يف املعهد.

 تنظيم المباراة 
ميين  يييارهم  لييذين مت اخت لييياملرتشييحون ا ليياص األو بييارات  طييرف جلنيية االنت ضييعون لالخت بيياراة سيخ ييياز امل الجت

 متحان شفوي.ال باإلضافة تلنية، النفسية، والبدنية، الطبية، ال

 العنوان
Centre d’Instruction de la Marine Royale 

Boulevard Sour Jdid, BP 16314 Casablanca 
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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 فات  شتنرب 24و 18السن بن  -

 للسنة اجلارية أو املاضية مجيع الشع ؛ حاصال على شهادة البكالوريا  -

 ؛بدون سواب  عدلية -

 ؛بنية جسمية سليمة -

التسجيل  

المسبق  

 للمترشح 

 

بيياب الرتشييي ،  فييت   عيين  شييروط بعد اإلعييالن  سييتوفن لل نييين وامل  يي  علييى املرتشييحات واملرتشييحن املع

 ا ددة أعاله، التسجيل يف املوقع اإللكرتوني على العنوان التالي:

recrutement.gr.ma 
 املخصصة للرتشي ، الفرتة وذلك يف

 شلا . إلكرتوني عنوان على التوفر املرتشحة واملرتش  على الضروري ومن

مراكز  

 االمتحان

 خنيفرة • الصويرة • احلسيمة •

 بين مال  • الناظور • فا  •

 كلميم • خريبكة • الرباط •

 سطات • اللنيطرة • بوعرفة •

 البيضاص • وجدة • سيدي قاسم •

 مراكش • تطوان • ورززات •

 تازة • آسفي • الداخلة •

 الراشدية • طنجة • مكنا  •

 اخلميسات • اجلديدة • أكادير •

   العيون •

 إجراءات 

 المباراة 

 انتلاص أولـــي؛ •

فيياتهم، سيتوصييلون  • سيية مل عييد درا ليياص، ب املرتشحات واملرتشحون الذين مت قبوهلم من طرف حلنة االنت

يييد  ييي  الرب عيين طر سييتدعاص  جييراص با صييد إ سييتلباهلم ق صيي  ال كييز املخ نييوان املر يييبن ع نييي  اإللكرتو

 الفح  الطيب واالختبار السيكولوجي والرياضي.

بييارات  • ييية واالخت صييات الطب جييا  الفحو تييازوا بن شييروط واج سييتوفوا ال لييذين ا املرتشييحات واملرتشييحون ا

 رك امللكي.السيكوتلنية والرياضية، سيتم استدعاصهم لاللتحا  مبركز التكوين التابع للد
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 (2مباريات خاصة بحملة دبلومات )بكالوريا +  .2

 المستوى المطلوب  ميادين التخصص  المصلحة 
لييييييييالت  حبييييييياث والتح تيييييييرب األ خم

 التلنية والعلمية

 الصيانة اإللكرتونية -
 الكيمياص الصناعية -

أن يكون املرتش  حاصال على أحد 

الدبلومات التالية يف التخص  

 للمصلحة املطلوبة:املناس  
 تلين متخص  -

 BTSشهادة التلين العالي  -

دبلوم اجلامعي للتكنولوجيا  -

DUT 

دبلوم الدراسات اجلامعية  -

 DEUGالعامة 

 

سييييييييارات  يييييييية لل صيييييييلحة املركز امل

 والصيانة

 التشخي  وإلكرتونيك السيارات -

 املصلحة املركزية للمواصالت

 التللا يةصيانة األنظمة  -
 احلاسوبات واالتصاالت بامللاولة -

 تلنيات التنمية يف اإلعالميات -

 صيانة األنظمة والشبكات املعلوماتية -

 تلنيات شبكات املعلوميات -

 اجملموعة اجلوية

 اآللية واألدواتية الصناعية -
 إلكرتونيك األنظمة التللا ية -

 مناهج الصناعة امليكانيكية -

 املعلومياتمصلحة 

 تلنيات التنمية يف اإلعالميات -
 تلنيات شبكات املعلوميات -

 الطبع املعلوماتي -

 تلنيات صيانة ودعم املعلوميات والشبكات -

 مصلحة السمعي البصري

 السمعي البصري -
 تلنيات التنمية يف وسا   االتصاالت املتعددة -

 املصاحل اإلدارية

 اللانون -
 االقتصاديةالعلوم  -

 

شروط  ال

 المطلوبة 

 يشرتط يف املرتش  أن يكون:
 ذكر، أعزب؛ ،ملربي -

 ؛سنة إىل حدود فات  شتنرب من سنة الرتشي  25و 18السن ما بن  -

 ؛مرتا 1.70ال يلل طو  قامته عن و بنية جسمية سليمة -

 ؛بدون سواب  عدلية  -

 .لولو  صفوف الدرك امللكي خال  نفس السنةملشاركة يف مباراة أخرى ام يسب  للمرتش   -

التسجيل  

المسبق  

 للمترشح 

 

شييي ،  بيياب الرت فييت   عيين  عييالن  عييد اإل شييروط ب سييتوفن لل نييين وامل شييحات واملرتشييحن املع لييى املرت  يي  ع

 ا ددة أعاله، التسجيل يف املوقع اإللكرتوني على العنوان التالي:

recrutement.gr.ma 
 املخصصة للرتشي ، الفرتة وذلك يف

 شلا . إلكرتوني عنوان على التوفر املرتشحة واملرتش  على الضروري ومن

مدة  

 التكوين
 سنتان
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 تقديم

 

هيدف املعهيد إىل  يية(، وي ليوطين ) وزارة الداخل ليع حتيت وصياية إدارة األمين ا شيرطة مؤسسية عموميية ت كيي لل املعهد املل

 تكوين :

 ؛حرا  األمن •

 ؛مفتشي الشرطة  •

 ضباط أمن •

 شرطة؛ضباط  •

 عمداص الشرطة. •

مدة  

 التكوين

 

 الشرطةعمداء  ضباط أمن  ضباط الشرطة مفتش ي الشرطة حراس األمن

 شهرا  24 شهرا  12 شهرا  12 شهرا  12 شهرا 12

شروط  

 الترشيح 

 شروط مشتركة  : 

 أن يكون املرتش  أو املرتشحة من جنسية ملربية؛ -

 إجراص املباراة ؛ تاريخسنة عند  30و 21السن بن  -

 مؤهال صحيا وبدنيا ونفسيا ملزاولة املهام ال  ستناط بهم، -

خيرى  15/10جمموعها أن يتوفر على قوة بصرية يبلغ  - يية وسييلة أ على األقل من كل استعما  نظيارات أو عدسيات أو أ

ليوة البصيرية للعيينن معيا يف  ليدار األقصيى لل ليوة البصيرية، وحييدد امل مين ال سيبة  10/10و  20/10ميكنها من رفع  بالن

 لكل عن على حدة؛

 ( أمتار.5اع صوت عا  على بعد مخسة )مرت، و  0.50املتوفرين على قوة  ع متكن من  اع اهلمس على بعد  -

 شروط خاصة: 
 

 

 :الشرطة ومفتش

 

صييلن • جييا  ف تييابع بن قييد  شيي   كييون املرت قييل 2S -1(S(أن ي لييى األ ميين ع

 ؛العامة أو املهنية أو ما يعادهلاالدراسات اجلامعية 

عيين  • لييل  ميية ال ي لييذكور و 1.70طييو  اللا سييبة ل سييبة  1.67بالن بالن

 ل ناث.

 

 : حراس اةمن

 

شييييهادة أن  • لييييى  صييييال ع شيييي  حا كييييون املرت ي

 ؛أو ما يعادهلا البكالوريا

عييين  • ليييل  مييية ال ي سيييبة  1.73طيييو  اللا بالن

 بالنسبة ل ناث. 1.67للذكور و

 

 : ضباط الشرطة

 :أن يكون املرتش  حاصال على  •
ميية  - ييية العا سييات اجلامع لييوم الدرا سييات  (DEUG)دب لييوم الدرا أو دب

 اجلامعية املهنية أو ما يعادهلا؛

شهادة التلين العالي أو دبلوم التلين املتخص  )يف ختصصات  -

جييية  سييي  حا ليييك ح بييياراة وذ عيييالن امل يييية يف إ هيييا املدير لييين عن تع

 املديرية( ؛

عيين  • لييل  ميية ال ي لييذكور و 1.70طييو  اللا سييبة ل سييبة  1.67بالن بالن

 ل ناث.

 

 : ضباط أمن

كييييون املرت • ليييييوم أن ي ليييييى دب صييييال ع شييييي  حا

مييية  يييية العا سيييات اجلامع أو  (DEUG) الدرا

ميييا  يييية أو  يييية املهن سيييات اجلامع ليييوم الدرا دب

 يعادهلا؛

عييين  • ليييل  مييية ال ي سيييبة  1.73طيييو  اللا بالن

 بالنسبة ل ناث. 1.67للذكور و

 

 : عمداء الشرطة

 إجراص املباراة؛ عند تاريخسنة  35و 21السن ما بن  •

شييهادة اإلجييازة يف  • لييى  صييال ع ييية حا لييوم اللانون يييات الع طييرف كل ميين  سييلمة  ييية م جييازة املهن سييية أو اإل سييات األسا الدرا

هليا  واالقتصادية واالجتماعية تيدبل أو  أو إحدى الشهادات املعادلة  سيية، عليوم اقتصيادية و قيانون، عليوم سيا ختصي  

 صحافة؛

 بالنسبة ل ناث. 71.6بالنسبة للذكور و 1.70طو  اللامة ال يلل عن  •
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ملف  

 الترشيح 

    على املرتشحن أن يلوموا بتسجيل مسب  عرب البوابة اإللكرتونية:

http://concours.dgsn.gov.ma 
 : يتضمن مل  الرتشي  الوثا   التالية

 استمارة التسجيل املسب ؛ -

 ؛املرتش  )ة(يتضمن هوية وعنوان ورقم هات   خطي باجتياز املباراةطل   -

 ؛أو ما يعادهلما طبلا للملتضيات التنظيمية اجلاري بها العملنسخة من الشهادة أو الدبلوم  -

شيي - بيياراة مفت سييبة مل لييوبن بالن صييلن املط هييا يف الف ليينل  ا صييل علي يييان ا ميين ب سييخة  صييو   ين شييرطة، ويف الف ال

ميين، ويف ال حييرا  األ بيياراة  سييبة مل يييا بالن شييهادة البكالور يييل  ليية لن لييدبلوم املؤه شييهادة أو ا يييل ال ليية لن صييو  املؤه ف

  املطلوب بالنسبة لباقي املباريات؛

 ؛للتعري  الكرتونيةبطاقة الوطنية للنسخة  -

 .وعنوان املرتش  ونوع املباراة املراد اجتيازها اسممل حي Autocollantمن نوع تلصي  ذاتي  ظرف متنرب -
ليدى املصياحل  فيات ترشييحهم  ميي أو األمين اجلهيوي أو    على املرتشحن إيداع مل يية لوالييات األمين أو األمين اإلقلي اإلدار

بيات  يية، وال تلبيل الطل هليذه العمل ليك يف اآلجيا  ا يددة  سيكناهم، وذ املناط  األمنية أو مفوضية الشرطة اللريبة من ملير 

 املوجهة عن طري  الربيد.
 

1.  

مواد 

 المباراة 

ييارات )اختبار كتابي يتعل   • عيددة االخت سيئلة مت عين أ بية  عيام أو اإلجا لية  (QCMمبوضوع  بيا بالل وجو

ييية أو  ييية أو العلم سييانية أو التدبل ييية أو اإلن صييادية أو االجتماع ييية أو االقت لييوم اللانون ييية يف الع العرب

 (املدة الزمنية: ساعة واحدة 2 :)معامل. التلنية أو األدب أو الفنون أو الرتبية أو التعليم األصيل

هيام والوظيا   املطليوب  • بية أو بامل اختبار كتابي مبوضوع خاص أو أسئلة ترتب  بالتخصصيات املطلو

 ساعات(.  3املدة الزمنية   4شللها . بالللة الفرنسية أو اإلجنليزية أو اإلسبانية ) معامل: 

 عمداء الشرطة 

عيددة  • سيئلة مت عين أ بية  ييارات )اختبار كتابي يتعل  مبوضوع عام أو اإلجا لية  ( QCMاالخت بيا بالل وجو

ييية أو  ييية أو العلم سييانية أو التدبل ييية أو اإلن صييادية أو االجتماع ييية أو االقت لييوم اللانون ييية يف الع العرب

 (املدة الزمنية: ساعة واحدة 2 :)معامل. التلنية أو األدب أو الفنون أو الرتبية أو التعليم األصيل

هيام والوظيا   املطليوب اختبار كتابي مبوضوع خاص أو أسئلة تر • بية أو بامل تب  بالتخصصيات املطلو

 ساعات(. 2املدة الزمنية   4شللها . ) معامل: 

ضباط الشرطة  

 وضباط األمن 

ييارات ) • عيددة االخت سيئلة مت عين أ بية  لية  ( QCMاختبار كتابي يتعل  مبوضوع عام أو اإلجا بيا بالل وجو

 (املدة الزمنية: ساعة واحدة 2 :)معاملالعربية .

ييارات )ا عيددة االخت سيئلة مت عيام أو أ يية أو  ( QCMختبار كتابي مبوضوع  سيية أو اإلجنليز لية الفرن . بالل

 املدة الزمنية : ساعة واحدة(.  2اإلسبانية ) معامل: 

 مفتشو الشرطة 

عيام  يير موضيوع  عيددة حتر سيئلة مت عين أ بية  ليايف أو اإلجا ميي أو ث سيي أو اقتصيادي أو عل مياعي أو سيا اجت

 حراس األمن  (.املدة الزمنية : ساعة واحدة  2  :)معامل متعللة بنفس املواضيع ( QCMاالختيارات )

2. 

تناقش فيه جلنة املباراة مع املرتش  )ة( مواضيع وقضايا خمتلفة أو ختضعه الختبار تطبيلي يف 

التخص  املطلوب، أو كالهما . وذلك بهدف تلييم مدى قدرته على ممارسة املهام أو الوظا   املراد 

 شللها. 

 دقيلة(. 15املدة الزمنية   4)معامل:

 عمداء الشرطة 

ضباط الشرطة  

 وضباط األمن 

 الشرطة   و مفتش 

 حراس األمن  (.دقيلة 15املدة الزمنية   4أسئلة يف الثلافة العامة )معامل 

 (1متر ) املعامل:  1500: الجري مسافة ت في الرياضةااالختبار  .3
 

عنوان 

 المؤسسة 

 0537378343  -  0537394048: اهلات  اللنيطرة. ــ طري  سيدي عال  البحراوي 4كلم املعهد امللكي للشرطة ،

 http://concours.dgsn.gov.ma   للمزيد من املعلومات زوروا املوقع التالي :
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ييية.  لييوزارة الداخل سييلطة  كييوين رجييا  ال ميية ت تييوىل مه يييا، ي طيير عل كييوين أ يعترب املعهد امللكي ل دارة الرتابية مؤسسيية لت

يييادة  سيييل والل نيياهج الت يييات وم لييوم والتلن تييدري  العسييكري، علييى الع شييمل علييى درو  يف ال لييذي ي كييوين، ا هييذا الت كييز  ويرت

 ميدانيا يف تأطل الساكنة وتدبل اجملا .وعلى شروط تطبيلها 

 

تنظيم  
أسالك 

التكوين  
 بالمعهد

 يتوىل املعهد تنظيم التكوين يف سلكن:

 سلك عادي يتو  بدبلوم املاسرت يف اإلدارة الرتابية؛ •

 سلك عا  يتو  بدبلوم السلك العالي للمعهد؛ •

ييية  سييدا ، وتتضييمن دروسييا نظر عيية أ عيية علييى أرب سيينتن، موز عييادي  تستلر  مدة الدراسة لنيل دبلوم السلك ال

 وتطبيلية وندوات وزيارات دراسية وتداري .

يييات  لييوم والتلن تييدري  العسييكري، علييى الع كييز علييى درو  يف ال عييدد التخصصييات يرت ويتللى التالميذ تكوينا مت

 روط تطبيلها ميدانيا يف تأطل الساكنة وتدبل اجملا .ومناهج التسيل والليادة وعلى ش

ييية  ييية ويف أ ييية واملركز بيياإلدارة الرتاب مييا   لييوالة والع لييدى ا ييية  يتابع التالميذ خال  مدة التكوين، تداري  ميدان

تييتم مناقشييته  لييديم حبييو  تييدري  ت ييية ال يييتعن علييى التالميييذ عنييد نها إدارة أخرى أو هيئة عمومية أو خاصة. و

 نة.أمام جل

 

شروط  
 الترشيح 

 تفت  مباراة ولو  املعهد يف وجه املرتشحات واملرتشحن:

ختييو   35الباللن  • ليي   لييدبلومات ا حييد ا صييلن علييى أ بيياراة واحلا جييراص امل تيياريخ إ سنة على األكثر عنييد 

 أو يف درجة أو إطار مماثل. 10احل  يف التوظي ، على األقل، يف سلم األجور رقم 

نييتمن إىل درجيية أو  35الر ين والباللن املوظفن  • بيياراة وامل جييراص امل تيياريخ إ سيينة علييى األكثيير عنييد 

ميين  10إطار مرت ، على األقل، يف سلم األجور رقم  صييري   تييرخي   عييد  أو يف درجة أو إطار مماثل، ب

 إدارتهم.

سييبة ل نييا 1.60الباللن من حيت الطو  )من كل انتعا  أحدية(  • مييرت  1.70ث، و مرت على األقييل بالن

 على األقل بالنسبة للذكور؛

 املستوفن لشروط اللدرة البدنية ال  يتطلبها الليام باملهام. •

 

كيفية  
 الترشيح 

 http://concours.interieur.gov.maباملوقع اإللكرتوني: يتم الرتشي  الجتياز املباراة عرب التسجيل  •

هييا وتأكيييد  عييد تعبئت هييذه االسييتمارة، ب تييرب  سييتمارة طليي  الرتشييي ، تع ئيية ا خييال  تعب ميين  بيياراة  عييد للم امل

 املعلومات املضمنة بها بصفة نها ية من طرف املرتشحة أو املرتش ، مبثابة ترشي  لالنتلاص األولي.

ييية • عييديل مبجييرد نها ليية للت كييل قاب ييية  صييفة نها  بييأة واملؤكييدة ب صييب  االسييتمارة املع األجييل املخصيي   ت

 للتسجيل اإللكرتوني.

 

مسطرة 
 االنتقاء

ختضع الرتشيحات املسجلة عرب املوقع اإللكرتوني املعد للمباراة النتلاص أولي اعتمادا على ثالث معايل  •

 كما هو مبن يف اجلدو  التالي:
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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 بن  %10  

 2 سنة 35سنة و 30السن بن 
 

 استدعاص املرتشحات واملرتشحن امللبولن يف االنتلاص األولي الجتياز اختبارات تتكون من:يتم 

 ، وتشمل على اختبارين كتابين:مرحلة القبول اةولي (1

ييية ( أ ليية العرب بييار بالل ييية ) اخت ييية الرتاب ميية والتنم سييتجدات احلكا حييو  م ضييوع  ييير مو ضييمن حتر ( 4  / م 3يت

 ؛20من  5وتعترب إقصا ية كل نلطة تلل عن 

 يتضمن :اختبار بللة أجنبية  ( ب

حترير موضوع حو  املستجدات اللانونية أو السياسية أو االقتصادية أو االجتماعية أو البيئية  وتعترب  •

 ؛20 من 5إقصا ية كل نلطة تلل عن 

سيييما  • ميية ال  عييارف العا فيية وامل ليي  بالثلا بييات قصييلة يتع عييدد اخليييارات أو ذي إجا االجابة عن استبيان مت

ييية  ظيييم مهييام وزارة الداخل ملييواطن، وتن سييلوك ا عييد  ييية وقوا تيياريخ وسييل املؤسسييات الوطن طيية ب تلك املرتب

 (.2د / م  30)
نيياص علييى يلبل الجتياز اختبارات مرحلة اللبو  النها ي املرتشحات وا بييون حسيي  االسييتحلا  ب ملرتشحون األوا ل، املرت

جمموع النل  ا صل عليها يف اختبارات اللبو  األولي، وذلك يف حدود ثالثة أضعاف املناص  املتبارى بشأنها علييى 

 األكثر.

 وتشمل على اختبارين: : مرحلة القبول النهائي (2

 تلين يتضمن: -اختبار بسيكو ( أ

 تلين؛ -اختبار بسيكو •

ييييم  • ييية، لتل ييية و مجاع كيياة، فرد ضييعية حما ضييع املرتشييحة أو املرتشيي  يف و هييدف لو مييي ي بييار تليي اخت

 (.5املؤهالت التواصلية والسلوك )م 

مييل  ( ب سييلطة )املعا فيية رجييل ال ( ، 10اختبار شفوي لتلييم قدرات وحوافز املرتشييحات واملرتشييحون ملمارسيية وظي

 .20من  8وتعترب إقصا ية كل نلطة تلل عن 
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ثيية ومواجهيية األخطييار  ليياذ واإلكا ييية واإلن ليية بالوقا جمليياالت املتعل ييية يف ا ييية املدن مييوظفي الوقا كييوين  ميية ت نيياط باملدرسيية مه ت

 .ومكافحة احلوادث والكوارث ، وكذا يف امليادين العلمية والتلنية واإلدارية املرتبطة بها

 .يشتمل هذا التكوين على درو  نظرية وتطبيلية يف اجملاالت املذكورة وعلى تكوين عسكري
 

تنظيم  
أسالك 

التكوين  
 بالمعهد

 : تتوىل املدرسة تنظيم أسالك التكوين التالية

 سلك التكوين األساسي للتالميذ الضباط وضباط الص  وأعوان اإلكاثة ؛ •

 سلك التكوين املتخص  ؛ •

 .سلك التكوين املستمر •

 : تستلر  مدة الدراسة بسلك التكوين األساسي

 سنتن بالنسبة للتالميذ الضباط ؛ •

 .سنة واحدة بالنسبة لضباط الص  وأعوان اإلكاثة •
وضباط الص  وأعوان اإلكاثة، يف إطار سلك التكوين األساسي باملدرسة، لتكوين خيضع التالميذ الضباط 

 .عسكري
 

شروط  
 الترشيح 

 شروط مشتركة:
 أن يكون املرتش  ذكرا؛ •

 سنة على األكثر؛ 26سنة على األقل و 18البالغ من العمر، يف فات  يناير من سنة إجراص املباراة،  •

 مرت على األقل؛ 1.70على قامة املتوفر من كل انتعا  أحذية،  •
 بدون سواب  عدلية؛ •

 املتوفر على قدرة جسمانية ملمارسة املهام املنوطة جبهاز الوقاية املدنية؛ •

 .قبو  ترشيحهم من طرف جلنة االنتلاص •

 شروط خاصة:
 :التالميذ أعوان اإلغاثة (1

 ؛ورخصة السياقة من صن ) ب( أو  )  (أو )د ( على شهادة التعليم اإلعدادي احلصو  •

 : ضباط الصف  التالميذ (2

 احلصو  على إحدى الشهادات أو الدبلومات التالية :  •

 شهادة البكالوريا ورخصة السياقة من صن ) ب( أو  )  (أو )د ( ، ✓

 دبلوم مرشد اجتماعي مسلم من املعهد الوطين للعمل االجتماعي؛  ✓

 شهادة التلين املتخص  املسلمة من إحدى مؤسسات التكوين املهين؛  ✓

 أو إحدى الشهادات أو الدبلومات املعادلة هلا؛

املدنية كما تفت  مباراة ضباط الص  يف وجه أعوان اإلكاثة العاملن باملديرية العامة للوقاية 

سنة كحد أقصى  35سنوات من اخلدمة الفعلية وأن يبللوا  8بشرط أن يكونوا قد قضوا على األقل 

للسن وأن يكونوا حاصلن على الشهادة املذكورة أعاله يف إحدى التخصصات املطلوبة وذلك يف حدود 

 % من املناص  املتباري عليها.15
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شروط  
 الترشيح 

 : ضباط  التالميذ (3

شييهادات ،أو  • حييدى ال احلاصل على شهادة اإلجازة أو اإلجازة يف الدراسات األساسية، أو اإلجازة املهنية، أو إ

 الدبلومات العادلة هلا، وذلك يف إحدى التخصصات التالية:

 العلوم االقتصادية والتسيل، ✓

 مادة الفيزياص، ✓

 مادة الكيمياص، ✓

 الدراسات االجنليزية، ✓

 اللانون العام، ✓

 خلاص؛اللانون ا ✓

ييية  ييية املدن ميية للوقا ييية العا عيياملن باملدير ثيية ال عييوان اإلكا ضييباط الصيي  وأ بيياراة يف وجييه  هييذه امل كما تفت  

قييد قضييوا علييى األقييل  نييوا  شييرط أن يكو لييوا  8ب ييية وأن يبل ميية الفعل ميين اخلد سيينة كحييد أقصييى  35سيينوات 

حييدى التخصصييات ا عيياله يف إ ملييذكورة أ شييهادة ا صييلن علييى ال حييدود للسن وأن يكونوا حا لييك يف  بيية وذ ملطلو

 .% من املناص  املتباري عليها15

 

  كيفية
 الترشيح 

  البوابة اإللكرتونية:الرتشي  للمباراة يتم حصريا عرب •

https://recrutement.protectioncivile.ma 

 

كيفية  
 الولوح

 انتلاص أولي؛ •

املرتشحون املسجلون والذين مت قبو  ملفهم من طرف جلنة االنتلاص األولي سيتم استدعا هم إلجييراص  •

 ؛فح  طيب

 ؛: خيضع له املرتشحون الذين اجتازوا بنجا  الفح  الطيباختبارات رياضية •

 ؛اختبار كتابي •

 .اختبار بسيكوتلين •

 

 يوجد ملر املدرسة بالدار البيضاص
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Classes Préparatoires aux Grandes Ecoles 
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 تقديم

تعتبررر األاسررات التيةررلردة ل مرردارس الع ةررا كمتاكرررة أاررعد تع ةمةررة مررا فعررد البإال ريررال المررردج كاألارراس   رر    رر  التعمةرر  ال تةرررا  

(. و تإرر    CNAEM( كرراملبرو وفراسررا وارر ا املبرراراة ال طجةررة ل لرر د مرردارس الترردكلر ) CNCمباريررات ولرر د املرردارس واملعالررد الع ةررا )

 األاسات التيةلردة ل مدارس الع ةا من فرعل :

 :  ويشتمل عل  ثعثة أاسات هي:  فرع األقسام التحضيرية العلمية والتكنولوجية(  1

 PCSIالفلزداء والكةمةاء وع  ت املهجدس      *          MPSIالرياضةات والفلزداء وع  ت املهجدس    *

 TSI    التكج ل  ةا والع  ت الصجاعةة  *

 : ويشتمل عل  اسمل  لما:  فرع األقسام التحضيرية االقتصادية والتجارية(   2

 (ECSاالاتصاد والتجارة التخصص الع مي  )  *        (  ECT)  االاتصاد والتجارة  التخصص التكج ل جي  *

مدة  

 التكوين

 (ل ويجتا  الط بة فروضا ميرواة وشف ية ك  لرة مجتظمة.  2ددوت التإ ين انتل  )

دررتا االقتلررا  مررن السررجة األو ررر    رر  السررجة التاقةررة علررر  أارراس املعررد  السررج ي وارر ا مرررداوالت مج رر  اللسررال و ال  سررم  كتكررررار 

 السجة األو  ل ويسم  كه في السجة التاقةة في حدود امللاعد املت فرة.

شروط  

الترشيح  

 والقبول 

  شترط في املترشح لألاسات التيةلردة ما دلي :

  أ  دإررر   متمدرارررا و دترررافب دراارررته كالسرررجة اللتامةرررة مرررن اررر ت البإال ريرررا فررري مأاسرررة ل تركةرررة والتع رررةا العمررر م  أو مأاسرررة

ل تع رررةا اللص  ررر ي مررررخص لهرررا مرررن ابرررل و ارة التركةرررة ال طجةرررة والتإررر ين امللررري والتع رررةا العرررا ي والبيررر  الع مررريل ويإررر   ارررد 

 ل ريا كإحدى ل ه املأاسات؛ افب درااته كالسجة األو   من ا ت البإا

   الترشة ؛اجة  د جبر من   31اجة ابل   21أال دتجاو  عمره 

كيفية  

 القبول

دررتا اللبرر   عررن طريررء االقتلرراءل حةرر   لرر ت لججررة االقتلرراء كإررل مراررا كتر اررب املترشرردل  حسررب االاررتيلا  كجرراء علرر  درااررة 

 امل فات.

ل مرردارس الع ةررا مشررروط كيصرر   املترشررح علرر  شررهادة البإال ريررا فرري  حرردى دورترر  اررجة اللبرر   الامرراا  كاألاسررات التيةررلردة  

لويسررررتتن  مررررن لرررر ا الشرررررط مترشررررد  شررررعبة الع رررر ت  ل علرررر  األاررررل الترشررررة  حسررررب املسرررر ت املريرررر و فةررررهل و ملررررزة مستيسررررن

وفرررري حرررردود املجارررررب الشررررايرة الع رررر ت والتكج ل  ةررررات الكهر اعةررررة و الع رررر ت والتكج ل  ةررررات املةإاقةكةررررة ل  تيالرياضررررةة وشررررعب 

 حسب كل مس ت.

  مسطرة

 الترشيح 

دلررر ت   مةررر ات و عمةررر  السرررجة اللتامةرررة مرررن اررر ت البإال ريرررا املتررر فرو  علررر  شرررروط الترشرررة  لألاسرررات التيةرررلردة ل مررردارس الع ةرررال 

 اآلجال املحددة لها() هذه العمليات تتم خالل :والرايب   في االلتيا  بم ه األاسات كإقجا  العم ةات التالةة

  وضب  رشررةياالما عبررر ك اكررةe-CPGE  ل امل  رر دة علرر  امل اررب االلكترواررwww.cpge.ac.ma أو علرر  امل اررب ارلكتروارر  لفةرراء  ل

 « CPGECandidature »وذلررت كالةرربى علرر  الررراكى   https://massarservice.men.gov.ma/moutamadris املتمرردرس: 

 وا باع الت  يمات ال اردة في امل اب؛

 مست املع  مات املط   ة  بعا ل ت  يمات ال اردة؛ 

  اختةررار ثعثررة أاساتلمسررالتل املشررار  ليمررا فرري الجرردو  أاررف هل علرر  األارررر و ر ةرمررا حسررب الريبررةل و جرردر ارشررارة   رر  أقرره فةمررا

ص   املترشح)ة( علرر  أفةررل  ر اررب كالععيررة الرعاسررةةل   ارر  مباشرررة االختةررارات كمجرد ح ل دخص اختةارات املرااا العم مةة

 املر بة فعد االختةار املدصل ع ةه؛

  الترشررررة  ط ررررب علرررر  التصررررددء (validation ) ال ل فعررررد التماررررد مررررن املع  مررررات الرررر اردة خارررررة  ر اررررب االختةررررارات املط   ررررة ألقرررره

 ؛  دمكن   راء أي تعددل عل  ط ب الترشة  فعد التصددء ع ةه

 .في حالة عدت املصاداةل دتا اعتماد آخر اسلة ميف ظة عل  امل اب في عم ةة االقتلاء وا خاذ اللرارات الاماعةة 

الت  ررره   ال ررر دن لرررا دتكمجررر ا مرررن وضرررب  رشرررةياالما علررر  امل اارررب اللاررررة بمررر ه العم ةرررةل فةتعرررل  ع ررريما : كالنسررربة ل مترشررردلملد ظرررة

  ردارة التاق ية التملة ةة التي دتافع   فيما حالةا درااتما اصد التماد من صدة املع  مات اللارة بما )راا مسار واللن السري(.

  
 

  

 

http://www.cpge.ac.ma/
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  واملصررررررراداة ع ةررررررره لررررررردى السررررررر طات املد ةرررررررة )كالنسررررررربة  املإرررررررا  امللصرررررررص لررررررر لتة  و  اةعررررررره فررررررري طبررررررب ط رررررررب الترشررررررر

 ؛اجة دل ت األو أو ال  ي كإقجا  ل ه العم ةة( 18ل مترشدل  ال دن لا دب ب ا  

 .االحتفاظ كط ب الترشة      حل  اردالء كه خع  عم ةة التسجةل 

طريقة انتقاء  

المترشحين  

لألقسام  

التحضيرية  

 للمدارس العليا

 :و يتم احتسابه على الشكل التالي(، M)يتم ترتيب التالميذ حسب المعدل
 

 

 

 
 

 : 1Nالنقطة  ◄

 ؛للطلبة الذين كرروا السنة الختامية من سلك البكالوريا  1N 0/10 =تمنح نقطة:  ▪

 ؛للطلبة الذين كرروا السنة األولى من سلك البكالوريا  1N 5/10 =منح نقطة: ت ▪

 للطلبة الذين لم يكرروا بسلك البكالوريا.  1N 10/10 =منح نقطة: ت ▪
 

 :  2Nالنقطة ◄

 :على النحو التالي2Nيتم احتساب النقطة 
 

 

 
 

 حيث تمثل:
▪ M1 المعدل العام للسنة األولى من سلك البكالوريا؛ : 

▪ M2 .المعدل العام للسنة الختامية من سلك البكالوريا : 
 

 : 3Nالنقطة  ◄
نوع البكالوريا و يتم احتسابها  تمثل نتيجة معادلة خاصة بكل مسلك على حدة، و حسب 

  على النحو التالي:
 

 

 

 
 

 في الصفحات الموالية. يمكن االطالع على المواد المؤهلة و معامالتها
 

 MPSI  مسلك:  مثال
 

 المـــواد

 المؤهلة

  الرياضيات

M 

 الفيزياء

P 

 اللغة

 Fr  الفرنسية
 Lv2الثانية األجنبية اللغة Ar العربية اللغة

 0.5 0.5 1 3 4 المعامل
 

 :التالي الشكل على3Nنحتسب 
 

 

 

 

 
 

 : 4Nالنقطة  ◄

هي النقطة الممنوحة من طرف أساتذة السنة الختامية من سلك البكالوريـا فـي إطـار مجلـس القسـم، 

تقييم التلميذ من حيث مستوى قدراته على التأقلم وميوله إلـى التطـور المتواصـل وكـذا وتهدف إلى  

 مستوى معلوماته وقدراته التواصلية.
 

  

170 N3         10 N4 

M = N1 + N2 – 10 + ـــــــــــــــ + ـــــــــــــــــ 
20             25 

2+ 2M 1M 
2 N =   ــ  ــــــــــــــــــــــ

3 

 
 

N3=  ــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 

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 الرتشي  الجتياز املباريات الوطنية املشرتكة 

 التالية:

 

  يييا هييد العل ملييدار  واملعا لييو  ا شييرتكة لو ييية امل بيياراة الوطن سييبة  CNCامل ) بالن

 (؛TSIو MPSI ,PCSIللمسالك التالية: 

 تييييدبل مييييدار  ال لييييو   ييييية لو بيييياراة الوطن سييييلكن:   CNAEMامل سييييبة للم ) بالن

ECTوECS) 
 من املعلومات حو  هذه املباريات أنظر الصفحات املوالية من هذه الكراسة ( ) للمزيد

 

 :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 الفيزيا ية 

 العلوم الرياضية 40%

 املهند  الفيزياص والكيمياص وعلوم

PCSI 

 العلوم التجريبية: مسلك العلوم الفيزيا ية 40%

 احلياة واألرض والعلوم الزراعية العلوم التجريبية: مسلك علوم 20%

 والعلوم الصناعية التكنولوجيا العلوم و التكنولوجيات الكهربا ية 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

 
 يونيو 03بتاريخ  21x470 رقمحس  املذكرة )اجلداو  املواليةيف  مراكز احتضان األقسام التحضلية ومناط  االستلطاب

 (.يف شأن االلتحا  باألقسام التحضلية 2021
 

 

عيية ملحوظة: يسم  فل  لتالميذ السنة  خيير ملتاب الثانية من األقسام التحضلية أن يتلدموا بطل  االنتلا  إىل مركييز آ

 الدراسة يف نفس املسلك الذي ينتمون إليه.

 
 

 املسالك مركز االحتضان عدد املقاعد مناطق االستقطاب

 طنجة تطوان احلسيمة أكادميية جهة •

70 
 ثانوية موالي احلسن ، طنجة

س 
ند
مه

 ال
وم

عل
 و

اء
زي

في
وال

ت 
يا
ض

يا
لر
 ا

(M
P

S
I)
 

70 
 مركز األقسام التحضلية تطوان

 93 أكادميية جهة الشر . •
 ثانوية عمر بن عبد العزيز، وجدة

 فا  مكنا  أكادميية جهة •

140 
 ثانوية موالي ادريس ، فـا 

124 
 مكنا ،  ثانوية عمر بن اخلطاب

64 
 ، تازةاإلدريسيالشري  الثانوية

 أكادميية جهة الرباط سال اللنيطرة •

137 
 ثانوية موالي يوس ، الـــرباط

105 
 سلمان الفارسي ســـــالثانوية 

106 
 ثانوية حممد الساد  اللنيطرة

 أكادميية جهة بين مال  خنيفرة •

64 
 ثانوية حممد اخلامس، بين مال 

70 
 خريبكة، ثانوية ابن عبدون 

 أكادميية جهة الدار البيضاص سطات •

175 

ثانوية حممد اخلامس، الدار 

 البيضاص

105 
 ثانوية اخلنساص ـ الدار البيضاص

 الثانوية التلنية ا مدية 64

72 
 الثانوية التأهيلية الرازي، اجلديدة

 أكادميية جهة مراكش آسفي •

176 
 ثانوية ابن تيمية، مراكش

64 
 آسفي،ثانوية األمل موالي عبد اهلل

 96 أكادميية جهة  درعة تافياللت. •
 

 ثانوية ابن طاهر، الراشيدية

 142 .أكادميية جهة سو  ماسة •
 ثانوية رضى السالوي، أكادير

 أكادميية جهة العيون الساقية احلمراص؛ •

 .أكادميية جهة الداخلة وادي الذه  •
72 

اخلطي ، ثانوية لسان الدين ابن 

 العـيــون

 35 أكادميية جهة كلميم واد نون؛ •

الثانوية التأهيلية باب الصحراص، 

 كلميم
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 مراكز احتضان األقسام التحضريية للمدارس العليا  ومناطق االستقطاب) تابع(.
 

عدد  مناطق االستقطاب
 املسالك مركز االحتضان املقاعد

 70 احلسيمة؛أكادميية جهة طنجة تطوان  •
 ثانوية موالي احلسن، طنجة

 و
اء

زي
في
ال

ء 
يا
يم

لك
ا

س 
ند
مه

 ال
وم

عل
 

 (
P

C
S

I
  )

 

 فا  مكنا  أكادميية جهة •

 أكادميية جهة الشر . •

68 
 فـا ،  ثانوية موالي ادريس

64 
 مكنا  -ثانوية عمر بن اخلطاب 

 أكادميية جهة الرباط سال اللنيطرة •

68 
 الـــرباطثانوية موالي يوس ، 

36 
 ثانوية حممد الساد ، اللنيطرة

 أكادميية جهة الدار البيضاص سطات •

70 
 ثانوية حممد اخلامس، الدار البيضاص

68 
 اجلديدة -الثانوية التلنية الرازي 

 أكادميية جهة مراكش آسفي ؛ •
 أكادميية جهة بين مال  خنيفرة ؛ •

105 

 

 ثانوية ابن تيمية ، مراكش

 72 تافاللت؛ -درعة أكادميية جهة •

سييياد ،  ميييد ال يييية حم يييية التأهيل الثانو

 ورززات

 70 .أكادميية جهة سو  ماسة •
 ثانوية حممد رضى السالوي أكادير

 أكادميية جهة كلميم واد نون •
 أكادميية جهة العيون الساقية احلمراص ؛ •

60 
 باب الصحراص كلميم ثانوية

 36 الذه أكادميية جهة الداخلة وادي  •
 ثانوية علبة بن نافع، الداخلة

 مركز األقسام التحضلية تطوان 36 أكادميية جهة طنجة تطوان احلسيمة؛ •

ية 
ع
نا
ص

 ال
وم

عل
وال

ا 
جي

لو
نو

تك
ال

 

 (
T

S
I

 )
 

 أكادميية جهة الشر . •
لييوب،  • مييوالي يع صييفرو،  ملييان،  فييا  بو ييية:  ملييديريات اإلقليم ا

 تازة، تاونات.

64 
 العزيز، وجدةثانوية عمر بن عبد 

 أكادميية جهة الرباط سال اللنيطرة ؛ •

72 

 

 ســـــال الفارسي، سلمان ثانوية

 64 أكادميية جهة بين مال  خنيفرة؛ •
 ثانوية حممد اخلامس، بين مال 

 أكادميية جهة الدار البيضاص سطات •
 تافاللت؛ -درعةأكادميية جهة  •

 إفران؛املديريات اإلقليمية:  مكنا ، احلاج ،  •

 الثانوية التلنية ا مدية 96

 الثانوية التلنية، سطات 96

 96 أكادميية جهة مراكش آسفي؛ •
 آسفي،ثانوية موالي عبد اهلل

 أكادميية جهة سو  ماسة؛ •
 أكادميية جهة العيون الساقية احلمراص؛ •

 أكادميية جهة الداخلة وادي الذه  ؛ •
 أكادميية جهة كلميم واد نون؛ •

 أكدير  السالوي  ثانوية حممد رضى 70
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 مراكز احتضان األقسام التحضريية للمدارس العليا  ومناطق االستقطاب) تتمة(.

 
 

عدد  مناطق االستقطاب
 املسالك مركز االحتضان املقاعد

 ثانوية موالي احلسن ـ طنجة 72 أكادميية جهة طنجة تطوان احلسيمة؛ •

رة 
جا

لت
وا
د 
صا

قت
ال
ا

 

ي 
ج
لو
نو

تك
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ص
ص

خ
لت
ا

 (
E

C
T

 )
 

 36 .أكادميية جهة الشر  •
 الناظور -ثانوية عبد الكريم اخلطابي 

 أكادميية جهة فا  مكنا  •
 أكادميية جهة بين مال  خنيفرة ؛ •

72 
 فـا  ثانوية موالي ادريس

72 
 مكنا  - ا اعيل موالي ثانوية

 أكادميية جهة الرباط سال اللنيطرة؛ •

72 
 الرباط -م خلياعمر ا ثانوية

72 
 ثانوية حممد الساد ، اللنيطرة

 أكادميية جهة الدار البيضاص سطات •

72 
 الدار البيضاص -ثانوية اخلنساص 

36 
 اجلديدة -الثانوية التلنية الرازي 

36 
 سطات -الثانوية التلنية 

 72 أكادميية جهة مراكش آسفي. •
 ثانوية ابن تيمية ـ مراكش

 36 أكادميية جهة درعة تافياللت؛ •
 ورززات-ثانوية األمل موالي احلسن 

 72 أكادميية جهة سو  ماسة ؛ •
 أكادير السالوي رضى ثانوية

 أكادميية جهة كلميم واد نون؛ •
 أكادميية جهة الداخلة وادي الذه ؛ •
 أكادميية جهة العيون الساقية احلمراص؛ •

36 
 العيون  ـ ين ابن اخلطيثانوية لسان الد

 

 ثانوية موالي احلسن ـ طنجة 36 أكادميية جهة طنجة تطوان احلسيمة؛ •

رة 
جا

لت
وا
د 
صا

قت
ال
ا

 

ي 
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لع
 ا
ص

ص
خ
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ا
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E

C
S

 )
 

 36 أكادميية جهة الشر  ؛ •
 الناظور -ثانوية عبد الكريم اخلطابي 

 فا  مكنا  أكادميية جهة •
 .أكادميية جهة بين مال  خنيفرة •

 

72 
 مكنا  - ا اعيل موالي ثانوية

70 
 ثانوية الشري  اإلدريسي بتازة

 72 أكادميية جهة الرباط سال اللنيطرة؛ •
 الــــــرباط ثانوية عمر اخليام

 أكادميية جهة الدار البيضاص سطات •

36 
 الدار البيضاص -ثانوية اخلنساص 

36 
 اجلديدة -الثانوية التلنية الرازي 

36 
 سطات -التلنية الثانوية 

 36 أكادميية جهة درعة تافياللت؛ •
 ورززات-ثانوية األمل موالي احلسن 

 أكادميية جهة سو  ماسة. •
 أكادميية جهة مراكش آسفي. •

36 
 أكادير السالوي رضى ثانوية

 أكادميية جهة كلميم واد نون؛ •
 أكادميية جهة الداخلة وادي الذه ؛ •
 الساقية احلمراص؛أكادميية جهة العيون  •

36 

 ثانوية باب الصحراص

 كلميم
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 MPSI PCSI TSI ECT ECS المسالك 

 نوع البكالوريا 
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 4 2.5 2.5 3 3 3 4 الرياضيات

    2 2 4 3 العلوم الفيزيا ية

 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     ا اسبة والرياضيات املالية

    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 الفيزيا ية

      الكيمياص
      العلوم الصناعية

      (TIPEأشلا  املبادرة الشخصية املؤطرة )
      اإلعالميات

      الثلافة العربية والرتمجة
      الللة الفرنسية والثلافة العامة
      الللة اإلجنليزية والثلافة العامة

      اهلندسة امليكانيكية
      اهلندسة الكهربا ية
      السياسية للعام 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) 
 

ميين األقسييام التحضييلية  ▪ ييية  سيينة الثان يفت  الرتشي  يف وجه الطلبة الذين أنهوا السنة األوىل وال

 ؛ ECTو   ECSللمدار  العليا يف التخصصات : 

 دجنرب من سنة الرتشي ؛ 31سنة عند  24السن أقل من  ▪

 درهم؛ 700أداص مصاري  املل  وال  تلدر ب  ▪
 بها الطلبة دراستهم باألقسام التحضلية للمدار  العليا؛يتم الرتشي  باملراكز ال  يتابع  ▪

 ( مرات بصفة متتالية.3يسم  للطلبة الرتش  هلذه املباراة ثالث ) ▪

 الترشيح 

 يتكون مل  الرتشي  من الوثا   التالية:

سيييام  ▪ كيييز األق ميييدير مر طيييرف  مييين  عيييه  تيييه وتوقي ييييتم تعبئ بييياراة  شيييي  للم خييياص بالرت بيييوع  مط

 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 

 تتضمن املباراة اختبارات كتابية وأخرى شفوية:
 

مسالك األقسام 

 التحضلية املعنية
 املعامالت املدة الزمنية االختبارات الكتابيةمواد 

 ECS تخصص

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 

 ECT تخصص

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        اإلنجليزيةاللغة 
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ENCG Settat  
Site web : www.encg-settat.ma 
Tél : 0523401063/0523401202 
Fax : 0523401362 
E-mail :fatima.mouslik@uhp.ac.ma 
Adresse : Km3 route Casablanca BP 658, Settat 

ENCG Agadir 
Site web : www.encg-agadir.ac.ma 
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’Admission dans les Établissements de Formation 
d’Ingénieurs et Établissements Assimilés  (CNC) 

 

 الترشيح 

ميين  ▪ ييية  سيينة الثان سيينة األوىل وال هييوا ال لييذين أن حييرار ا سيين أو األ بيية املمدر جييه الطل شييي  يف و فييت  الرت ي

 MPاألقسام التحضلية للمدار  العليا الوطنية أو الدولية ، عمومية أو خصوصية يف التخصصات : 

,PSI,TSI, أو ما يعادهلا؛ 

 دجنرب من سنة الرتشي ؛ 31سنة عند  24السن أقل من  ▪

 درهم؛ 500مصاري  املل  وال  تلدر ب  أداص ▪

 يتم الرتشي  باملراكز ال  يتابع بها الطلبة دراستهم باألقسام التحضلية للمدار  العليا؛ ▪

 ( مرات بصفة متتالية.3يسم  للطلبة الرتش  هلذه املباراة ثالث ) ▪

 ملف الترشيح 

 يتكون مل  الرتشي  من الوثا   التالية:

ميدير مركيز األقسيام  (fiche n°1)مطبوع خاص بالرتشي  للمباراة  ▪ طيرف  مين  عيه  تيه وتوقي يتم تعبئ

 التحضلية للمدار  العليا؛

سييام التحضييلية  TIPE  (fiche n°2)مطبيوع  ▪ مييدير مركييز األق طييرف  ميين  عييه  تييه وتوقي يييتم تعبئ

 واألستاذ املؤطر؛

 .وصل أداص مصاري  املل  ▪

 مكونات المباراة

 راة اختبارات كتابية وأخرى شفوية:تتضمن املبا

 :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 - E-mail :a.menou@onda.ma 
Tél : 0522539619/0522538480 
Fax : 0522539779 
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 
Réseau des Ecoles Nationales des Sciences Appliquées ENSA et Ecoles Nationales Supérieures des Arts et Métiers ENSAM et 
ENSET 
(3 ENSAM–Mèknes ,Casablanca et Rabat; 11 ENSA: Agadir, Al Hoceima, El Jadida, Fès, Kénitra, Khouribga, Marrakech, Oujda, 
Safi, Tanger, Tétouan et 1 ENSET–Mohammedia ) 
Point de contact : ENSA-Kénitra, Campus Universitaire, B.P 241, Kénitra, Maroc. 
Tél : 0537 329 448   -   Fax : 0537 329 247 
Site web : www.univ-ibntofail.ac.ma/ensak   -  Email : hmina@univ-ibntofail.ac.ma 

Réseau des Faculté des Sciences et Techniques FST(8 FST : Béni 
Mellal, Errachidia, Fès, Marrakech, 
Mohammadia, Settat, Tanger et Al Hoceima) 

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 

Ecole d’Ingénieurs Abulcasis, B.P : 6533, Avenue Allal Elfassi, Madinat Al Irfane, Rabat 10000. Maroc  
Tel. :0537131401   -   Email : cs.eia@uiass.ma   -  Site web : www.uiass.ma 

 

 

 CNC   لولوج المدارس العلياالمشتركة المباراة الوطنية  الئحة المؤسسات المشاركة في

http://www.aiac.ma/
mailto:cs.eia@uiass.ma
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 للمهندسن ا مدية املدرسة(EMI) .............. ................. ................... 

 العمومية لرشلا  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)...................... .... .............. 

 أبو اللسيس سنملهندا مدرسة (EIA)................................................. 

 اجلوية امللكية املدرسة(ERA)........................................................... 

 البحرية امللكية املدرسة(ERN)........................................................ 

 املعلومات علوم مدرسة(ESI) ............................................................. 

 والبيطرة  للزراعة الثاني احلسن معهد(IAV) ....................................... 
 :شبكة 

 ................................(ENSA)التطبيلية للعلوم الوطنية املدار  ✓

 ...........................  .(ENSAM)واملهن للفنون العليا الوطنية املدار  ✓

 ................ ......................(ENSC)للكيمياص العليا الوطنية  ةاملدرس ✓

 ............................ (ENSET).العليا ألساتذة التعليم التلين ةاملدرس ✓

  والتلنيات العلوم كلياتشبكة(FST).................... ............................... 
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 إىل تكوين مهندسي الدولة يف عدة مسالك علمية و تلنية.املدرسة ا مدية للمهندسن تهدف  أهداف التكوين

  مدة التكوين

 والتخصصات 

ثيييالث ) كييوين  لييى 3يييدوم الت خيير  ع لييي  املت عييدها الطا صيييل ب سيينوات، حي ليية(  نييد  دو لييوم مه يف  دب

 التخصصات التالية:
 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

يياط  ضياب  احت ميين  اخلير ن درجية  نيا عسيكريا  مبوازاة هذا التكوين يتللى الطلبة املهندسيون تكوي

 املسلحة امللكية.يف اللوات 

 شروط الترشيح 

 : السنة األولى
 الفئة )أ(: طلبة األقسام التحضلية ( للمدار  العليا للمهندسنCPGE)؛ 

 :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 للحاصلن 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  22املرتش  

 كيفية القبول 

 السنة األولى: 
 الفئة )أ(: اجتياز املباراة الوطنية بنجا ؛ 

 :)(انتلاص أولي؛1الفئة )ب 

السلك  اختبارات كتابية يف املادتن التاليتن: الرياضيات والفيزياص )ملرر (2

 (؛األو  اجلامعي لكليات العلوم
 . الفئة ) (: انتلاص بناص على دراسة املل 

 وتنشره على موقعها اإللكرتونياملؤسسة كل سنة تصدره إعالن املباراة الذي  راجع  الترشيح   مسطرة

 المؤسسة  عنوان

 ترسل طلبات الرتشي  خال  اآلجا  ا ددة عن طري  الربيد إىل السيد مدير املدرسة.

 . الرباط ــ أكدا ،765ص.ب:  ، املدرسة ا مدية للمهندسن ، شارع ابن سيناص

 www.emi.acاملوقع اإللكرتوني:ــ    53 88 77 037الفاكس: ــ    47 26 77 037اهلات : 

 
   

 
  

• Génie Civil 

• Génie Minéral 

• Génie Industriel 

• Génie MIS (Modélisation et Informatique 
Scientifique) 

 

• Génie Informatique 

• Génie des Procédés Industriels 

• Génie Mécanique 

• Génie Électrique   
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أهداف 

 التكوين

إىل تكوين أطر عليا متخصصة يف جماالت الصناعة والبحو احلسنية لرشلا  العمومية املدرسة تهدف 

العلمي وميادين متعددة كاهلندسة املدنية، اإلعالميات، اهلندسة الصناعية، أنظمة االتصا ، األرصاد 

 اجلوية والبيئة وعلوم اإلعالم اجللرايف.

مدة  

التكوين 

 والتخصصات 

 التخصصات:أحد يدوم التكوين ثالث سنوات، حيصل بعدها الطال  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 

 • Génie Logistique et transport 

شروط  

 الترشيح 

 
 السنة األولى:

 الفئة )أ(: طلبة األقسام التحضلية ( للمدار  العليا للمهندسنCPGE)؛ 

  الفئة )ب(: الطلبة احلاصلون على الشهادة اجلامعية فـــي 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 الرتشي .31بتاريخ سنة  23أن ال يتجاوز سن املرتش 

 

كيفية  

 القبول

 السنة األولى:
 )الفئة )أ( اجتياز املباراة الوطنية :CNC )بنجا ؛ 

 )انتلاص أولي( 1:   الفئة )ب ( بناص على نتا ج الدورات الثالث األوىلS3-S2-1S؛) 

 ؛اختبارات كتابية يف املواد التالية: الرياضيات، الفيزياص  (2

 .)التواصل بالللة الفرنسية( مع جلنة املباراة ملابلة(3

  مسطرة 

 الترشيح 

 اإللكرتونيأنظر إعالن املباراة الذي تصدره املؤسسة كل سنة وتنشره على موقعها 

 عنوان 

 المؤسسة 

 .الدار البيضاء الوازيس،8108ص.ب  ،طريق الجديدة 7كلم  ،المدرسة الحسنية لألشغال العمومية
 www.ehtp.ac.maالموقع اإللكتروني:ــ  0522230710الهاتف:
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أهداف 

 التكوين 

جمييا   يييا متخصصيية يف  طيير عل عييداد أ كييوين إىل إ هييدف الت ييياتي صييا : املعلوم شييبكات واالت سيية الربجميييات،ال  هند

 .التدبل واملساعدة على اختاذ اللرار ةنظمأو

مدة   

التكوين 

 والدبلوم 

ليية  نييد  دو لييوم مه ثالث سنوات، )سنتان جذع مشرتك + سنة التخص ( حيصل بعدها الطال  املتخيير  علييى دب

 يف التخصصات التالية:

1. Business Intelligence & Analytics (BI&A) 
2. Génie de la Data (GD) 
3. Génie logiciel (GL) 
4. Ingénierie en Data Science and IOT (IDSIT) avec 2 options : Option 1 : IoT and Mobile 
Services & Option 2 : Web Analytics 
5. Sécurité des Systèmes d’Information (SSI) 
6. Smart Supply Chain & Logistics (2SCL) 
7. Smart System Engineering (SSE) avec 2 options : Option 1 : IoT and Industry 4.0 & Option 2 : 
Autonomous Systems 

 

 : 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 

 : ماسرتميكن أيضا حتضل دبلوم 

- Science des Données et BIG DATA        

شروط  

 الترشيح 

 السنة األوىل:
 :)األقسام التحضلية للمدار  العليا للمهندسن. طلبةالفئة )أ 

 :)الطلبة احلاصلون على الشهادة اجلامعية فـــي الدراسات العلميةالفئة )ب DEUG  ختصSM   أو 

SMI ، شييهادات لسنة الرتشي هييذه ال جييامعيتن أو ما يعاد   سيينتن  خييال   هييا  شييريطة أن حيصييلوا علي ( ،

 حسن واحدة على األقل يف حالة تكرار إحدى السنتن(.  ةمبيزمبيزة مستحسن واحدة على األقل، أو 

 دجنرب من سنة الرتشي  31سنة يف  22 السن أقل من. 
 ( الفئة :)  الطلبة احلاصلون على اإلجازة ختص SMI, SMA أو LST اأو ما يعادهل 

كيفية  

 القبول

 :السنة األوىل

  :)اجتيازالفئة )أ ( املباراة الوطنية املشرتكةCNC ). بنجا 
  :)الفئة )ب 

 انتلاص أولي؛ (1

اختبارات كتابية يف مادتي الرياضيات والفيزياص )ملرر السلك األو  اجلامعي، ختصيي   (2

 رياضيات(.
 ( الفئة :) دراسة املل  + ملابلة. 

ملف  

 الترشيح 

سييخ رقمييية ) التسجيل الفئة )ب(:  ليي scannéeاللبلي يف املباراة يتم عرب األنرتنيت + إرسييا  ن  ( لكشييوف ن
 .إىل الربيد اإللكرتوني اخلاص باملباراة الدراسة اجلامعية ونسخة رقمية لشهادة البكالوريا

 الوثا   الواج  اإلدالص بها بعد قبو  املرتش :

  املتعللة باملرتش ؛طل  خطي يتضمن بإيضا  مجيع املعلومات 

   نسخ طب  األصل لكشوف نل   الفصوS1و S2و S3وS4 
  شهادة النجا  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

حييد التخصصييات يدوم التكوين باملعهد ثالث سنوات،  ليية يف أ نييد  الدو حيصل بعدها الطال  املتخر  على دبلوم مه

 التالية:

• Systèmes Embarqués et Services 

Numériques 

• Smart Information and 

Communication Technology 

Engineering - Smart ICT 

• Ingénieur Innovation et AMOA 

• Ingénierie des Systèmes Ubiquitaires 

et Distribués- 

• Advanced Software Engineering for 

Digital Services 

• Data Engineer - Ingénieur des Sciences de 

données 

• Ingénieur Cyber sécurité et Confiance 

Numérique 

 

شروط  

 الترشيح 

 الرتشي  مفتو  يف وجه:  :السنة األولى

  األقسام التحضلية الذين اجتازوا بنجا  املباراة الوطنية لولو  مدار  املهندسن؛الفئة )أ(: طلبة 

  :)ئييية )ب ليييى الف صيييلون ع بييية احلا يييية ،  DEUG-  DEUST - DEUPالطل صيييات التال   يف التخص

SM,SMI,SMA,SMP,MIP   ييية سيينة اجلار يييا(لل عييد البكالور سيينتن ب لييى )وخال   شييرط احلصييو  ع  ،

 S4أوS1 ،S2،S3ميزتن على األقل خال  

   دجنرب من سنة الرتشي . 31سنة يف  22أال يتجاوز سن املرتش 
 

 يشرتط يف املرتش  أن يكون:: السنة الثانية 

 إجازة يف العلوم  حاصال علىMathématique, Physique, Informatique ؛ 

كيفية  

 القبول 

 السنة األولى:
 الفئة )أ(: اجتياز املباراة الوطنية بنجا  ؛ 

 (:الفئة )ب 

 

 

 

 

 السنة الثانية:
 

 

 

 

ملف 

 الترشيح 

 من الوثا   التالية: بالنسبة  للفئة )ب(،يتكون مل  الرتشي  الجتياز مباراة االلتحا  بالسنة األوىل 
 املؤسسة؛عرب موقع  مطبوع الرتشي  للمشاركة يف املباراة يتم حتميله 

 نسخ طب  األصل لكشوف النل  خال  الفصو  األربعة اجلامعية؛ 

 نسخ طب  األصل لشهادة النجا  يف السنة الثانية اجلامعية؛ 

 ،الصفحتن األمامية واخللفية نسخة طب  األصل لشهادة البكالوريا مصاد  عليهاrecto et verso)؛) 

 وطنية ؛نسخة طب  األصل مصاد  عليها من بطاقة التعري  ال 

 2 حيمالن طابعا بريديا، واسم  وعنوان املرتش  . ظرفان 
 ملحوظة:

 ؛يف اآلجا  ا ددة مل  الرتشي  يتم إيداعه باملعهد أو بعثه عرب الربيد على عنوان املعهد -

 (شخصيا يوم املباراة، وال تلبل عرب الربيد.S4   وضع الوثا   املتبلية )بيان نل  وشهادة النجا   -

 عنوان 

 المؤسسة 

 6201، ص ب: شارع عال  الفاسي، املعهد الوطين للربيد و املواصالت، مباراة ولو  السنة األوىل  ــمصلحة الشؤون الطالبية 

 www.inpt.ac.maاملوقع اإللكرتوني: ــ   0537773079اهلات : الرباط.  ـــ   مدينة العرفان

 
  

 انتلاص أولي؛ (1
اختبارات كتابية يف مادتي الرياضيات إعالميات و الفيزياص )ملرر السلك األو   (2

 اجلامعي، ختص  رياضيات(؛
 الكتابية. االختبارات يف امللبولن املرتشحن وتهم ملابلة (3

 انتلاص أولي؛ (1
 كتابية؛اختبارات  (2
 الكتابية. االختبارات يف امللبولن املرتشحن 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

 مهند  دولة يف التخصصات التالية:( سنوات، تتو  بنيل دبلوم 3يدوم التكوين ثالث )

 

• Recherche Opérationnelle et Aide à la Décision 

• Statistique - Économie Appliquée 

• Data et software engineering  

• Data sciences 

• Actuariat – Finance 

• Statistique – Démographie 

شروط  

 الترشيح 

 وجه:الرتشي  مفتو  يف  :السنة األوىل

  :)الفئة )أ 
الطلبة الذين اجتازوا بنجا  املباراة الوطنية لولو  مدار  املهندسن بعد قضاص سنتن باألقسام 

 التحضلية؛

 :)الفئة )ب 
 CUESأو DEUGاحلاصلون على الشهادة اجلامعية و SMI املسجلون بسلك اإلجازةالطلبة  

 ما  DEUST MP أو  CUESأو DEUG اجلامعيةأو احلاصلون على الشهادة ؛  SMIختص  

 املاضية( شريطة:  ، )خال  السنة اجلارية أويعاد  هذه الشهادات

 
 

 

 

 

 

 

 ملف الترشيح 

 :)الفئة )ب 
 يتكون مل  الرتشي  من الوثا   التالية:

  : استمارة يتم حتميلها عرب موقع املعهدwww.insea.ac.ma 
 صورة لبطاقة التعري  الوطنية؛ 
  العالي؛بيانات نل  كل سنة من التعليم 
 ظرفان بريديان حيمالن إسم وعنوان املرتش ؛ 

  بالنسبة للمرتشحن األجان ،    تلديم رخصة منAMCI  . للتلدم الجتياز املباراة 
 عنوان املؤسسة    إرسا  املل  عرب الربيد على 

 

كيفية  

 القبول 

 يتم اللبو  عن طري : :السنة األوىل

  املباراة الوطنية بنجا ؛بالنسبة للفئة )أ(: اجتياز 
 :)بالنسبة للفئة )ب 

 mathématiques superieures et)  جترى االختبارات الكتابية يف ملرر األقسام التحضلية 

mathématiques spéciales) ؛ 

 عنوان 

 المؤسسة 

 الرباط  ،، مدينة العرفان 6217 :ص.ب ،املعهد الوطين ل حصاص التطبيلي

 www.insea.ac.maاملوقع اإللكرتوني:           59/60 48 77 0537اهلات : ــ  

 

  

  وحدة خال  السنتن األولتن من   اإلجازة؛ 16استيفاص على األقل 

 احلصو  على DEUG أوCUES  أو DEUST ؛مبيزة حسن أو حسن جدا 

   دجنرب من سنة الرتشي . 31سنة يف  24أال يتجاوز سن املرتش 
 

 

 
 

http://www.insea.ac.ma/
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أهداف 

 التكوين 

بيياط عييادن بالر يييا للم ييية العل سيية الوطن هييدف املدر سييي ت يييا ) مهند طيير عل كييوين أ ليية  إىل ت ليية( متخصصيية ومؤه الدو

 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   

• Electromécanique • Environnement et Sécurité Industriels 

• Génie Industriel • Ingénierie des Procédés Industriels 

• Génie géologique Hydro 

géotechnique et Minier 

• Aménagement, Exploitation et Protection du Sol et Sous Sol (AEP3S) 

• Management des Systèmes d’Information et de Production 

(MSIP) 

شروط  

 الترشيح 

 :السنة األوىل

 ( أالفئة :)طلبة األقسام التحضلية ( :للمدار  العليا للمهندسنMP,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 

 ؛سنة(.)عدم تكرار اية  S3( وواحدة يف S2 و S1على ميزتن واحدة يف السنة األوىل ) احلصو  •

 . 13/20معد  عام الفصو  الثالثة يساوي أو يفو    احلصو  على •

 دجنرب من سنة الرتشي  31سنة يف  22أال يتجاوز سن املرتش   •

 من  الطلبة احلاصلون على اإلجازة يف العلومFS   ختصيSM,SMI,SMP,SMC مين أو FST     ختصي

informatique, Mathématiques, physique  شيرط احلصيو  عليى للسنة يية ،  سينة مييزاجلار ة يف ال

سييات  االوىل وميزة يف السنة الثانية + احلصو  على معيد   فيو  أو يسياوي  S5إىلS1السدا ؛ وأال 13/20ي

 سنة يف سنة الرتشي . 23يتجاوز سن املرتش  

 :السنة الثانية

  سينة ميزات 3شرط احلصو  على : احلاصلون على املاسرت كيل   للفصيو  عيام معيد احلصيو  عليى و (.)ميزة ل

سيرت  ثةالالث وللفصو  (S1-S6)ل جازة الستة ليل الاألوىل من سلك املا  يشيرتط كميا،  20/13 عين ي

 .املباراة موعد عند سنة 25 املرتش  سن يتجاوز ال أن

كيفية  

 القبول

 القبول بالسنة األوىل:

  التحضلية: اجتياز املباراة الوطنية بنجا ؛بالنسبة للمرتشحن من األقسام 

 لييييى صييييلن ع سييييبة للحا لييييوم)من DEUG DEUST -DUT–DEUP-بالن جييييازة يف الع أو  FS،اإل

FST(ضييات تياليتن: الريا  Analyse(،خيضع املرتشحون النتلاص أولي  ثم الختبارات كتابية يف املادتن ال

et Algèbre(والفيزياص )Electricité et Mécanique؛) 
 لقبول بالسنة الثانية:ا

 . خيضع املرتشحون النتلاص أولي ثم اختبارات كتابية و تهم املرتشحن امللبولن يف االنتلاص األولي 

  مسطرة 

 الترشيح 

 أنظر إعالن املباراة الذي تصدره املؤسسة كل سنة وتنشره على موقعها اإللكرتوني

 عنوان 

 المؤسسة 

 ـــ اطــأكدا ، الرب،753، ص.ب: شارع احلا  أمحد الشرقاوياملدرسة الوطنية العليا للمعادن، 

 www.mines-rabat.maاملوقع اإللكرتوني: ــــ       28/29/30 02 68 0537اهلات : 
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أهداف 

 التكوين

جمييا   ليية( يف  سييي الدو يييا ) مهند طيير عل كييوين أ يييك إىل ت بيياص وامليكان يييا للكهر ييية العل سيية الوطن هييدف املدر ت

 اهلندسة امليكانيكية و اهلندسة الكهربا ية.

مدة  

التكوين 

 والدبلوم 

ثيية ختصيي ( 3يدوم التكوين باملدرسة ثالث ) ييية و الثال سيينة الثان جييذع مشييرتك، ال سيينة األوىل  ( سنوات، )ال

 تتو  بنيل دبلوم مهند  دولة يف التخصصات التالية:
 

 

• Génie des Systèmes Électriques  • GI, Réseaux et Base de données 

• Génie Industriel et logistique • Génie des Systèmes Mécaniques  

• Automatique et Informatique 

Industriels  

• Qualité Maintenance et Sécurité 

Industrielle 

• Construction Mécanique et 

Production Intégrée  

• Génie électrique systèmes 

embarqués et 

télécommunication • Procédés Industriel et Plasturgie  

شروط  

 الترشيح 

 يشرتط يف املرتشح الراغب يف االلتحاق بالسنة األوىل أن يكون:

 )من طلبة األقسام التحضلية للمدار  العليا للمهندسن؛الفئة )أ : 

 )من طلبة الفئة )ب :( احلاصلن 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 ؛

 ) ( الفئة( من بن احلاصلن على الدبلوم اجلامعي يف التكنولوجيا :DUT ختص  هندسة )

 Génie Mécanique, Génie Electriqueعالميات )ميكانيكية ، هندسة كهربا ية أو هندسة إ

et Génie Informatique.). 

 

كيفية  

 القبول

 السنة األولى: 
 الفئة )أ(: اجتياز املباراة الوطنية املشرتكة بنجا ؛ 

  الفئة )ب(: انتلاص أولي اختبارات كتابية يف املواد التالية: الرياضيات، الفيزياص والللة الفرنسية؛ 

 . الفئة ) (: انتلاص بناص على دراسة مل  الرتشي 

 

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 اإللكرتونيــ  89 07 23 0522: اهلات 
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 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 

ييية  هي  املدرسة العليا لصناعات النسيج واأللبسة ييية امللرب لصييناعات نتا  شراكة بن اللطاع العمييومي واجلمع

سيية سيييج واأللب سيية ، و ،الن سيييج واأللب جمييا  الن يييا متخصصيية يف  طيير عل كييوين أ هييدف إىل ت أو إدارة  اللوجسييتيكت

 املنتو .

مدة 

التكوين 

 والدبلوم 

 سلكن:توفر املؤسسة تكوينا يف 
 

 ( سنوات، حيصل بعدها الطال  املتخر  على:3يدوم التكوين باملدرسة ثالث )

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 ويعفى ،درهم سنويا 25000الطلبة الذين سيلجون املدرسة سيساهمون يف مصاري  التكوين مببلغ :ملحوظة

ييية املشييرتكة )  بيياراة الوطن جييا  امل لييذين اجتييازوا بن بيية ا هييذه املصيياري  الطل بيين  (CNCمن  ميين  بييون   600واملرت

سيييلك  سييلك  10وMPSIاألوا ييل يف م سيييلك  10وPCSIاألوا يييل يف م سيييتفادة .TSIاألوا يييل يف م يييية ا مييع إمكان

 توفرة.الطلبة اللاطنن خار  الدار البيضاص من الداخلية وذلك يف حدود امللاعد امل

شروط 

 الترشيح

 يشرتط يف املرتشح الراغب يف االلتحاق بالسنة األوىل أن يكون:سلك املهندسني:  .أ

 (من طلبة األقسام التحضلية للمدار  العليا للمهندسن :)أ( الفئةTSI,MPSI, PCSI, )؛ 

 :الفئة )ب(: من بن 

 ؛(DEUG : MP et PCعلى دبلوم الدراسات اجلامعية العامة ) احلاصلن -

 DEUT: Génie Chimique ,électrique etعلى دبلوم الدراسات اجلامعية التلنية)  احلاصلن -

Mécanique) 
 ؛(BTS :Génie électrique et Mécanique على شهادة التلين العالي ) احلاصلن -

 (:DUTعلى الدبلوم اجلامعي يف التكنولوجيا )  احلاصلن -

 (Génie électrique , Mécanique, Procédés et Maintenance industrielle)؛ 

 (:DTSعلى دبلوم تلين متخص  ) احلاصلن -

(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

 حاصال على شهادة البكالوريا )شعبة علمية أو شعبة االقتصاد والتدبل(؛ -

 سنة يف تاريخ إجراص املباراة؛ 23على األكثر  باللا -

كيفية 

 القبول 

 :سلك املهندسني -أ

 الفئة )أ(:  اجتياز املباراة الوطنية بنجا ؛ -

لييي  - ليياص أو ئيية )ب(: انت ليية  الف ييياص والل ضيييات، الفيز ييية: الريا ملييواد التال ييية يف ا بييارات كتاب اخت

 مع جلنة املباراة؛ ملابلة الفرنسية 

لييوطين   %75بناص على دراسة املل  ونتا ج البكالوريا ) انتلاص : سلك اإلجازة املهنية -ب حييان املوحييد ا االمت

 .االمتحان املوحد اجلهوي ( %25و 
 

 

 

 
 

 إجازة مهنية يف أحد التخصصات التالية: • : دبلوم مهندس دولة يف أحد التخصصات التالية •

 Génie industriel 

 Informatique et management des 

systèmes 
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ملف 

 الترشيح 

 

 سلك اإلجازة المهنية سلك المهندسين 

 بطاقة الرتشي  ملباراة سلك املهندسن؛ -

نيييوان  1 - ميييل وع سيييم الكا ميييل اال نيييرب حي ظيييرف مت

 املرتش )ة(؛

 صورة حديثة للمرتش )ة(؛ 1 -

 نسخة من بطاقة التعري  الوطنية؛ -

 نسخة مصاد  عليها من شهادة البكالوريا؛ -

سييينتن األوىل  - جيييا  بال عيييد شيييهادة الن يييية )ب والثان

 البكالوريا(؛

 بيان نل  السلك األو  اجلامعي؛ -

بييييييياراة  - شييييييياركة يف امل صييييييياري  امل صيييييييل أداص م و

 )حيتفظ املرتش  بنسخة منه(.

 للمرتش )ة(؛ ةحديث ةصور 1 -

 نسخة من بطاقة التعري  الوطنية؛ -

 شهادة مدرسية للسنة الثانية من سلك البكالوريا؛ -

سييلك - شييرتكة و جلييذوع امل سييك ا ليي  ل يييان ن يييا ب ضييمن  البكالور )يت

 ؛(واالمتحان اجلهوي املوحدنتا ج املراقبة املستمرة 

شيييي   - حيييييتفظ املرت بيييياراة ) شيييياركة يف امل صيييياري  امل صييييل أداص م و

 بنسخة منه(.

 
يبعو هذا املل  عرب الربيد اإللكرتوني على املوقع اخلاص 

 بالرتشي :

http://admissions.esith.ac.ma 

 
 

 درهم( على احلساب اخلاص باملدرسة املفتو  لدى وكالة التجاري وفا 500املشاركة يف املباراة )   أداص مصاري  

 007780000217500000005775رقم احلساب:  بنك.

تكوينات  

 أخرى 

  
 Méthodes de)  "طرائق التصنيع "لنيل دبلوم التقني المتخصص في  ن يمدته سنت فر المدرسة تكوينا وت

fabrication  :ويشترط في المترشح ،) 
 شهادة البكالوريا؛  أن يكون حاصال على -

 سنة عند تاريخ المباراة.  23ال يتجاوز السن  -

 ملف الترشيح: 
 يتكون ملف الترشيح لنيل دبلوم التقني المتخصص من نفس الوثائق الخاصة بسلك اإلجازة.

 ملحوظة: 
ترشيحه لدبلوم التقني  إذا كان المترشح سيتقدم مرة واحدة فقط مصاريف المشاركة في المباراة تؤدى 

 المتخصص وكذلك لسلك اإلجازة المهنية.  
 كيفية القبول:

االمتحان املوحد الوطين  و  %75بناص على دراسة املل  ونتا ج البكالوريا ) انتلاص يتم اللبو  عن طري  

 . االمتحان املوحد اجلهوي ( 25%

 

 عنوان 

 المؤسسة 

 المدرسة العليا لصناعات النسيج واأللبسة
 الدار البيضاء  8األلفة، طريق الجديدة، كلم  -7731ص.ب 

 65 / 52 / 24 41 23 0522الهاتف: 
 www.esith.ac.maالموقع اإللكتروني:  
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 أهداف التكوين 
يييا متخصصيية  طيير عل عييداد أ ملييدني إىل إ طييلان ا ييية لل سيياد  الدول كييوين بأكادميييية حممييد ال يهدف الت

 ومؤهلة للعمل يف جما  الطلان املدني و املالحة اجلوية.

مدة التكوين  

 والدبلوم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سللني -1 ثييالث ): سلللك املهند كييوين  ليي  3يييدوم الت عييدها الطا سيينوات حيصييل ب لييوم (  لييى دب خيير  ع املت

 :يف التخصصات التالية مهند 
 

▪ Génie Informatique 
▪ Génie industriel et productique  

▪ Ingénierie Contrôleur de la navigation 

aérienne 

 

▪ Génie électrique électronique et 

télécommunications 

▪ Ingénierie en Électronique de la 

sécurité aérienne 

 
 

 :( حيصل بعدها الطال  املتخر  على دبلوم2يدوم التكوين سنتان ) :سلك املاسرت  -2
 

 

• Master en Electronique de la sécurité aérienne 

• Master en Gestion du Trafic Aérien 

 شروط الترشيح

 

 يشرتط يف املرتش  الراك  يف االلتحا  بالسنة األوىل من سلك املهندسن: : سلك املهندسني .1

 الفئة )أ(: 

ييياز ت بييولن بامت يييا، املل مييدار  العل بيية األقسييام التحضييلية لل ت يف  Grands Admisميين طل

  من االختبارات الشفوية : ناملباراة الوطنية املشرتكة، أو الناجحن يف نفس املباراة املعفي

 (. PCSIو  MPSI  ،TSI) املسالك املعنية: 

  :الفئة )ب(
مييدار   لييي لل بييو  األو نييات املشييرتكة للل نيياجحن يف االمتحا من طلبة األقسام التحضلية ال

 (. PCSIو  MPSI  ،TSIالعليا للمهندسن للموسم اجلاري ) املسالك املعنية: 

 :سلك املاسرت .2

   التخصيي Master en Electronique de la sécurité aérienne حيياملي تييو  يف وجييه  مف

يييييية أو  جيييييازة التلن ييييييةاإل صيييييات التال حيييييد التخص هليييييا يف أ  - Electronique:ميييييا يعاد

Electrotechnique -Automatique 

   التخصييMaster en Gestion du Trafic Aérien   حيياملي اإلجييازة تييو  يف وجييه  مف

 العلمية أو التلنية أو ما يعادهلا.

 كيفية القبول 

 املهندسن على الشكل التالي:يتم اللبو  بالسنة األوىل من سلك : سلك املهندسني -1

 )؛مباشرة بالنسبة ملرتشحي الفئة )أ 

  :ييية ملييواد التال شييفوية يف ا بييارات  ييياص و عن طري  مباراة، تشمل اخت ضيييات، الفيز لييةالريا  الل

 اإلجنليزية، بالنسبة ملرتشحي الفئة )ب( الذين مت قبو  ترشيحهم.

ييية(  يتم اللبو  :سلك املاسرت -2 ليية اإلجنليز ضيييات والل عن طري  انتلاص ثم اختبارات )يف املواد: الريا

سييبة لتخصيي   طيييب، )بالن لييين + فحيي   سيييكو ت  Master en Electronique de la + را ييز 

sécurité aérienneفيزياص إىل مواد االختبار(.مادة ال تضاف 
 

  www.aiac.ac.maحس  نوع الرتشي ، للمزيد من املعلومات ميكن زيارة موقع املؤسسة : ملف الترشيح 
 

 المؤسسة عنوان
 الدارالبيضاص. ــالنواصر  ــمطار حممد اخلامس : العنوان

 www.onda.maاإللكرتوني:  املوقعــ  59 96 53 0522 / 19 96 53 0522اهلات : 
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 Ingénieur Généraliste التخصص بسلك المهندسين

 نظام المؤسسة 

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 

 

 

 

 

 

 

   اتالتخصص 

• Ingénieur d’Etat en Génie Informatique 

• Ingénieur d’Etat en Génie des Procédés Industriels et 

Pharmaceutiques 

• Licence en Génie Biomédical 

Cout des études, éventuelles bourses avec conditions (classement CNC). L’ensemble des étudiants 

sélectionnés seront boursiers pour l’année universitaire 2022/2023.  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

mailto:contact@centrale-casablanca.ma
http://www.centrale-casablanca.ma/
mailto:information@um6ss.ma
http://www.um6ss.ma/
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   املركز الجهوي للتوجيه املدرس ي واملنهي - األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط ـ سال ـ القنيطرة CROSP – 2021/2022 171صفحة 

www.facebook.com/crosp.rabat 

 

  
 

 

 تقديم

طيير عييداد أ سيييتن إىل إ سيينتن درا سييتلر   ليي  ت نييات ا هييذه التكوي هييدف  ييية  ت ييية وتكنولوج مييؤهالت علم ذات 

 ومهنية تستجي  حلاجيات اللطاعات املنتجة على الصعيدين اجلهوي والوطين.

عييالي  لييتلين ال شييهادة ا حليياملي  ظييام اجلسييور -كمييا ميكيين  ييي  ن بييبعل مؤسسييات  -عيين طر سيية  عيية الدرا متاب

 التعليم العالي.

شروط  

 الترشيح 

 للرتشي  مايلي: يشرتط

 احلصو  على شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة هلا يف أحد التخصصات املناسبة للتكوين؛ 

  )عند متم شهر شتنرب من سنة الرتشي .سنة  23أال يتجاوز سن املرتش  )ة 

 

كيفية  

 الترشيح 

 الحصول على القن السري للتلميذ:

ميين  - سييري  ليين ال لييدم بطليي  ال ـــ بالنسبة للتالميذ املتمدرسن املرتشحن الجتياز امتحانات البكالوريا:  يي  الت

 إدارة مؤسستهم التعليمية؛

صييية  - بييية اخلا مييين البوا سيييري  لييين ال خيييد ال ييييا،  ييي  أ حيييان البكالور يييياز امت حيييرار الجت شيييحن األ سيييبة للمرت بالن

 https://candidaturebac.men.gov.ma :    باملرتشحن األحرار

ييية اإلقليمييية  - ميين املدير سييري  ليين ال لييدم بطليي  ال ـــ بالنسبة للتالميذ احلاصلن على شهادة البكالوريا    الت

 )املركز اإلقليمي ملنظومة اإلعالم(.

 مراحل التسجيل:

 واملوجودة على املوقع اإللكرتوني :  e-BTS( يلوم املرتش  بولو  بوابة شهادة التلين العالي  1 -

https://e-bts.men.gov.ma 
 أو على املوقع اإللكرتوني تفضاص املتمدر ت عرب الراب : -

https://massarservice.men.gov.ma/moutamadris 
 ( واللن السري، Code MSSARمع إدخا  رمز تمسارت  ) -

 ( يلوم املرتش  بولو  اخلانة اخلاصة بأقسام حتضل شهادة التلين العالي؛2 -

 (؛Candidature au BTS( يضع املرتش  ترشيحه يف املكان املخص  للتسجيل  )3 -

 ؛*(ل، يلوم املرتش  مبلص مجيع اخلانات ال  حتمل عالمة )( ملواصلة مراحل التسجي4 -

 «؛ Validation( ميكن لكل مرتش  إدخا  تليلات على بطاقة الرتشي  قبل الضل  على زر » 5 -

 « ال ميكن إدخا  أي تليل على بطاقة الرتشي ؛ Validation( بعد الضل  على زر » 6 -

 «    طبع بطاقة الرتشي ؛ Validation( بعد املصادقة على الرتشي  » 7 -

سييجيل ) 8 - ييية الت بييع عمل سييار ت )Suivi de candidature( لتت يييذ ت م مييز التلم خييا  ر  Code(  يي  إد

MASSARواللن السري؛ ) 

قيي Validationمالحظة: يف حالة عدم الضل  علييى زر »  - ليييل يف بطا خيير ت بييار آ عيين االعت خييذ ب ة الرتشييي  « ُيؤ

 .إىل حدود تاريخ نهاية التسجيل، وبالتالي طبع بطاقة الرتشي .
 

مسطرة  

 االنتقاء

 اعتماد املعد  العام ا صل عليه يف امتحانات البكالوريا؛ 

  %لباقي الشع  ؛ 25و% التكنولوجية واملهنيةللشع   75تطبي  كلما أمكن ذلك حصي  بنسبة 

  يييل  طالبة وطال  15، ويف حالة تسجيل أقل من قسمطالبا بكل 30حصر عدد الطلبة يف باللسم يتم حتو

 .املسجلن إىل أقرب مركز يتوفر على نفس التخص  كلما أمكن ذلك
 

مواصفات 

 التكوين

 يعتمد على الللة الفرنسية كللة للتدريس خال  سن  التكوين؛ 

  متفاوتة، يلدم الطال  بعدها تلريرا حو  التدري ؛يلوم الطلبة بتداري  داخل ملاوالت صناعية وخدماتية ملدد 

 

نظام  

 التقويم

 %( ؛75( وامتحان آخر السنة )% 25يعتمد التلويم على املراقبة املستمرة) 

 امتحان نهاية السنة الثانية ينظم على الصعيد الوطين حس  كل ختص ؛ 

  الثانية بلرار من جملس اللسم.ال يسم  بتكرار السنة األوىل، وقد يسم  بتكرار السنة 
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 مناطق االستقطاب)اةكاديميات الجهوية ( مركز االحتضان البكالوريا المطلوبة  التخىص 

 تطوير نظم اإلعالم
Développement 

des systèmes 

d’information 

العلـــوم والتكنولوجيـــات 

 الكهربائية

العلـــوم والتكنولوجيـــات 

 الميكانيكية

 الرياضية أ العلوم

 الرياضية ب العلوم

 الفيزيائية العلوم

 الحياة واألرض علوم

 الزراعية العلوم

البكالوريا المهنية مســلك 

ــة  ــيانة المعلوماتيــ الصــ

 والشبكات

 

 فاس -الثانوية التقنية  
أكاديميـة ب   بولمان  -موالي يعقوب  -صفرو  -مديريات: فاس

 جهة فاس مكناس

 مكناس-ثانوية موالي اسماعيل
 أكاديمية فاس مكناسب إفران  -الحاجب -مديريات: مكناس

 أكاديمية جهة بني مالل خنيفرة

 أكاديمية فاس مكناستاونات تازة ب مديريات:  تاونات  -ثانوية  ابن سينا

 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 المرجعية لالالثانوية  

 أكاديمية جهة كلميم واد نون كلميم  -الثانوية التقنية

 أكاديمية جهة طنجة تطوان الحسيمة ثانوية البادسي ـ الحسيمة

 أكاديمية جهة الشرق وجدة –ثانوية المغرب العربي  

 سطات -الثانوية التقنية  
، النواصـر، مديونـة،   الجديدة سـطات سـيدي بنـورمديريات:  

 بنسليمان بأكاديمية جهة الدار البيضاء سطات برشيدالمحمدية،  

 الدار البيضاء –ثانوية ابن غزالة 

مــديريات: بــن مســيك، الفــدا، أنفــا الحــي الحســني، عــين الشــق، 

مـوالي رشـيد، عـين الســبع الحـي المحمـدي، سـيدي البرنوصــي 

 بأكاديمية جهة الدار البيضاء سطات
 أكاديمية جهة مراكش آسفي مراكش –ثانوية الحسن الثاني  

األنظمة والشبكات  

 المعلوماتية

Système et 
Réseaux 

Informatiques 

العلـــوم والتكنولوجيـــات 

 الكهربائية

العلـــوم والتكنولوجيـــات 

 الميكانيكية

 الرياضية أ العلوم

 الرياضية ب العلوم

 العلوم الفيزيائية

البكالوريا المهنية مســلك 

ــة  ــيانة المعلوماتيــ الصــ

 والشبكات

 وجدة –ثانوية المغرب العربي  
 أكاديمية جهة الشرق

 أكاديمية جهة درعة تافياللت

 الصويرة-ثانوية محمد الخامس
 – قلعة السراغنة -الرحامنة -المديريات اإلقليمية: الصويرة

 أكاديمية جهة مراكش آسفي الحوز ب  –مراكش  –شيشاوة 

 أكادير-ثانوية اإلدريسي
 أكاديمية جهة سوس ماسة 

 أكاديمية جهة كلميم واد نون

 أكاديمية جهة مراكش آسفيب  اليوسفية -مديريات: آسفي آسفي –ثانوية الخوارزمي 

 ثانوية الخوارزمي ـ الدارالبيضاء

،  الجديــدة ســطات ســيدي بنــورمــديريات: بــن مســيك، الفــدا، 

بنسـليمان بأكاديميـة جهـة   برشـيدالنواصر، مديونـة، المحمديـة،  

 الدار البيضاء سطات

 الدار البيضاء –ثانوية ابن غزالة 

المــديريات اإلقليميــة: أنفــا الحــي الحســني، عــين الشــق، مــوالي 

البرنوصـي بأكاديميـة رشيد، عين السبع الحي المحمـدي، سـيدي  

 جهة الدار البيضاء سطات

 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  -الخطيبثانوية لسان الدين بن 
 أكاديمية جهة  العيون الساقية الحمراء

 أكاديمية جهة الداخلة واد الذهب 

الوسائط المتعددة  

وتصميم مواقع 

 الويب

Multimédia 

et conception 

web 

العلـــوم والتكنولوجيـــات 

 الكهربائية

العلـــوم والتكنولوجيـــات 

 الميكانيكية

 الرياضية أ العلوم

 الرياضية ب العلوم

 الفيزيائيةالعلوم

 الحياة واألرض علوم

 الزراعية العلوم

البكالوريا المهنية مســلك 

ــة  ــيانة المعلوماتيــ الصــ

 والشبكات

 

 الثانوية التقنية ـ الرشيدية
 أكاديمية جهة الشرق

 أكاديمية جهة درعة تافياللت

 مراكش –ثانوية محمد السادس  

 –قلعــة الســراغنة  -مــراكش –المديريــة اإلقليميــة: الحــوز 
 ؛أكاديمية مراكش آسفي الرحامنة ب 

 أكاديمية جهة  العيون الساقية الحمراء
 أكاديمية جهة كلميم واد نون

 أكاديمية جهة الداخلة واد الذهب 

 التقنية شيشاوة  التأهيلية  الثانوية

ــاوة  ــة: شيش ــة اإلقليمي ــفية  -المديري ــة ب اليوس ــة جه أكاديمي
 مراكش آسفي 

 أكاديمية جهة الدار البيضاء سطات 
 أكاديمية جهة بني مالل خنيفرة

 الصويرة-ثانوية محمد الخامس
 الصويرة بأكاديمية جهة مراكش آسفي-مديرية: آسفي 

 أكاديمية جهة سوس ماسة

 تازةالتقنية    التأهيلية  الثانوية

 أكاديمية جهة فاس مكناس

 أكاديمية جهة الرباط سال القنيطرة

 أكاديمية جهة طنجة تطوان الحسيمة
 

 
 

 ومناطق االستقطاب  ( حسب نوع البكالوريا المطلوبة لكل تخصصBTSمراكز التكوين لنيل شهادة التقني العالي)
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االحتضان مركز  البكالوريا المطلوبة  التخىص  )اةكاديميات الجهوية(  مناطق االستقطاب    
 

فنون  

وصناعات  

 الطباعة 

 فنون تطبيقية

البكالوريــا المهنيــة مســلك تصــميم 

 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 
 جميع جهات المملكة

 البناء 

 العلوم والتكنولوجيات الكهربائية

 والتكنولوجيات الميكانيكية العلوم

 العلوم الرياضية أ

 العلوم الرياضية ب

 الفيزيائيةالعلوم 

 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، 

 بنسليمان بأكاديمية جهة الدار البيضاء سطات  رشيدب المحمدية، 

 الرازي الجديدةثانوية 

 

أكاديمية ب  المديريات اإلقليمية: الجديدة سطات سيدي بنور

 جهة الدار البيضاء سطات 

 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

 العلوم الرياضية أ

 العلوم الرياضية ب

 ؛العلوم الفيزيائية

البكالوريــــــا المهنيــــــة مســــــلك 

 اإللكترونيك وأجهزة التواصل

 أكادير-اإلدريسيثانوية  

 أكاديمية جهة سوس ماسة 

 أكاديمية جهة كلميم واد نون

 أكاديمية جهة  العيون الساقية الحمراء

 أكاديمية جهة الداخلة واد الذهب 

 وجدة –ثانوية المغرب العربي 
 أكاديمية جهة طنجة تطوان الحسيمة  

 أكاديمية جهة الشرق 

 أكاديمية جهة درعة تافياللت

 سطات –الثانوية التقنية  

ــة: برشــيد ــةب بنســليمان -ســطات -المــديريات اإلقليمي ــة جه  أكاديمي

 الدارالبيضاء سطات؛ 

 أكاديمية جهة بني مالل خنيفرة

 أكاديمية جهة فاس مكناس

ــرازي  ــة الــ ــة التقنيــ  –الثانويــ

 الجديدة

ــدة  ــة: الجدي ــديريات اإلقليمي ــور  -الم ــة جهــةب ســيدي بن  أكاديمي

 الدارالبيضاء سطات؛ 

 أكاديمية جهة مراكش آسفي

ــوارزمي ـ  ــة الخـــــــ ثانويـــــــ

 الدارالبيضاء

المديريات اإلقليمية: أنفا الحي الحسني، عين الشـقن مـوالي رشـيد، 

بن مسيك، الفدا، عين السبع، سيدي البرنوصي، النواصر، مديونـة، 

 الدارالبيضاء سطات؛  أكاديمية جهةب  المحمدية
 أكاديمية جهة الرباط سال القنيطرة

تجاري  -تقنو  

 العلوم والتكنولوجيات الكهربائية

العلـــــــــوم والتكنولوجيـــــــــات 

 الميكانيكية

 الرياضية أ العلوم

 الرياضية ب العلوم

 الفيزيائية العلوم

  البكالوريا المهنية مسلك

 النظم اإللكترونية والرقمية •

 اإللكترونيك وأجهزة التواصل •

ــوارزمي ـ  ــة الخـــــــ ثانويـــــــ

 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  

 مكناسأكاديمية جهة فاس  

 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 )اةكاديميات الجهوية (  مركز االحتضان  البكالوريا المطلوبة  التخىص 

 التدبير السياحي 

Management 

Touristique 

 االقتصادية العلوم

 علوم التدبير المحاسباتي

 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

 هة سوس ماسةأكاديمية ج

 أكاديمية جهة كلميم واد نون

 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 

 الرباط - ثانوية الحسن الثاني
 أكاديمية جهة الرباط سال القنيطرة

 أكاديمية جهة بني مالل خنيفرة

 ثانوية الخوارزمي شفشاون

 أكاديمية جهة طنجة تطوان الحسيمة

 أكاديمية جهة درعة تافياللت 

 

 

 التدبير التجاري 

 االقتصادية العلوم

 المحاسباتيعلوم التدبير 

 الرياضية أ العلوم

 الرياضية ب العلوم

 الفيزيائية العلوم

 الحياة واألرض علوم

 الزراعية العلوم

  :البكالوريا المهنية مسلك

 التجارة •

 المحاسبة •

 اللوجستيك •

 الدار البيضـــاء  –ثانوية الخنساء 

سـيدي   ، سطات، برشيد، بنسليمان  المديريات اإلقليمية: أنفا ، 

بنور،الحي الحسني، عين الشق، موالي رشـيد، بـن مسـيك، 

الفـدا، عــين الســبع، سـيدي البرنوصــي، النواصــر، مديونــة، 

 أكاديمية جهة الدار البيضاء سطاتبالمحمدية،  

 أكاديمية جهة الرباط سال القنيطرة

 ثانوية موالي يوسف طنجة

 أكاديمية جهة طنجة تطوان الحسيمة 

 أكاديمية جهة الشرق

 مكناسأكاديمية جهة فاس 

 الجديدة  -الثانوية التقنية الرازي 

أكاديميــة جهــة الــدار البيضــاء ب المديريــة اإلقليميــة: الجديــدة

 سطات

  أكاديمية جهة مراكش آسفي

 أكاديمية جهة بني مالل خنيفرة

 الخضراءثانوية المسيرة 

 تزنيت 

 أكاديمية جهة سوس ماسة

 أكاديمية جهة درعة تافياللت

 أكاديمية جهة  العيون الساقية الحمراء

 أكاديمية جهة كلميم واد نون

 أكاديمية جهة الداخلة واد الذهب

 تقنيات الكهرباء 

ــوم و ــات  العلـــــ التكنولوجيـــــ

 الكهربائية

 العلوم الرياضية "ب"

البكالوريـــــــــــا المهنيـــــــــــة 

 :ؤيءءءؤ  مسلك

 الصيانة الصناعية •

ــزة  • ــك وأجهــــ اإللكترونيــــ

 التواصل

 النظم اإللكترونية والرقمية •

 ثانوية الخوارزمي

 البيضـــاء الدار  

 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:

 أكاديمية جهة الرباط سال القنيطرة  ب

 أكاديمية جهة فاس مكناس 

 ثانوية المهدي بن بركة وجدة 
 أكاديمية جهة الشرق 

 تطوان الحسيمة أكاديمية جهة طنجة 

 أكاديمية جهة درعة تافياللت 

 سال  –ثانوية الفارابي 

صخيرات   -الخميسات -سال -الرباط المديريات اإلقليمية:

 أكاديمية جهة الرباط سال القنيطرة ب تمارة

 أكاديمية جهة بني مالل خنيفرة 

 أكاديمية جهة مراكش آسفي 

 أكاديمية جهة سوس ماسة 

 القالبية

والتكنولوجيـــــــات العلـــــــوم 

 الميكانيكية

 :البكالوريا المهنية مسلك

 التصنيع الميكانيكي •

 صناعة الطائرات •

 صناعة البنيات المعدنية •

 جميع جهات المملكة ثانوية الخوارزمي الدارالبيضـــاء
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 )اةكاديميات الجهوية (  مناطق االستقطاب  مركز االحتضان  البكالوريا المطلوبة  التخىص 

الصيانة  

 الصناعية 

 العلوم والتكنولوجيات الكهربائية

 العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية

 الرياضية ب العلوم

 الرياضية أ العلوم

 الفيزيائيةالعلوم

 :المهنية مسلكالبكالوريا 

 الصيانة الصناعية •

 اإللكترونيك وأجهزة التواصل •

 ثانوية ابن سينا

 القنيطرة 
 جميع جهات المملكة

جياتية ااإلنت  

ــات  ــوم والتكنولوجيــــــ العلــــــ

 الكهربائية

ــات  ــوم والتكنولوجيــــــ العلــــــ

 الميكانيكية

 الرياضية أ العلوم

 الرياضية ب العلوم

 الفيزيائية العلوم

 :المهنية مسلكالبكالوريا 

 التصنيع الميكانيكي •

 صناعة الطائرات •

 صناعة البنيات المعدنية •

يوسف بن تاشفين  ثانوية

 أكادير

 أكاديمية جهة سوس ماسة  

 أكاديمية جهة كلميم واد نون 

 أكاديمية جهة  العيون الساقية الحمراء

 أكاديمية جهة الداخلة واد الذهب 

 أكاديمية جهة درعة تافياللت

 ثانوية الرازي الجديدة 

 

المديريات اإلقليمية: الجديدة برشيد سطات سيدي 

 أكاديمية جهة الدار البيضاء سطات ب 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 

 بأكاديمية 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

 العلوم الرياضية ب

 العلوم الفيزيائية

 :البكالوريا المهنية مسلك

 التبريد وتكييف الهواء  •

نظــم الطاقــات المتجــددة خيــار  •

 الطاقة الشمسية

 جميع جهات المملكة الرشيدية –الثانوية التقنية 

صيانة 

 السيارات

 العلوم والتكنولوجيات الكهربائية

 العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية

 :البكالوريا المهنية مسلك

 الصيانة الصناعية •

 التصنيع الميكانيكي •

 اإللكترونيك وأجهزة التواصل •

 -المتحركــةصــيانة المركبــات  •

 خيار السيارات

ثانوية موالي اسماعيل  

 مكناس 
 جميع جهات المملكة
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 )اةكاديميات الجهوية (  مناطق االستقطاب  مركز االحتضان  البكالوريا المطلوبة  التخىص 

السمعي  

 البصري 
الربـــاط -ثانوية الليمون  جميع مسالك البكالوريا   جميع جهات المملكة 

المحاسبة 

 والتسيير 

 االقتصادية العلوم

 علوم التدبير المحاسباتي

 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 
إفـران الحاجـب بولمـان  المديريات اإلقليمية: مكناس فـاس  

 صفرو موالي يعقوب بأكاديمية جهة فاس مكناس

 أكاديمية فاس مكناستاونات تازة ب مديريات:  تاونات -ثانوية  ابن سينا

 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

 ســـال -الثانوية التقنية الفارابي 
سال بأكاديمية جهة الرباط سال  -المديريات اإلقليمية:الرباط

 القنيطرة

 سيدي سليمان -سيدي قاسم -المديريات اإلقليمية:القنيطرة ثانوية األمير م عبد هللا سيدي قاسم

 الخميسالت  -ثانوية عبد هللا كنون
صخيرات تمارة بأكاديمية  -اإلقليمية: الخميساتالمديريات  

 جهة الرباط سال القنيطرة

 ثانوية المسيرة الخضراء تزنيت 

 أكاديمية جهة سوس ماسة

 أكاديمية جهة  العيون الساقية الحمراء

 أكاديمية جهة كلميم واد نون

 أكاديمية جهة الداخلة واد الذهب

 أكاديمية جهة درعة تافياللت ثانوية ابن الهيتم ورزازات 

تدبير  

المقاوالت 

الصغرى  

 والمتوسطة

 االقتصادية العلوم

 علوم التدبير المحاسباتي

 الرياضية أ العلوم

 الرياضية ب العلوم

 الفيزيائية العلوم

 الحياة واألرض علوم

 الزراعية العلوم

 :البكالوريا المهنية مسلك

 تسيير ضيعة فالحية •

 التجارة •

 المحاسبة •

 اللوجستيك •

 

 أكاديمية جهة سوس ماسة أكادير -ثانوية اإلدريسي

 سطات  –الثانوية التقنية 
المديريات اإلقليميـة: الجديـدة برشـيد سـطات سـيدي بنـور 

 بأكاديمية جهة الدار البيضاء سطات

 البيضـــاء –ثانوية الخنساء 

الشق، موالي المديريات اإلقليمية: أنفا الحي الحسني، عين 

رشيد، بن مسيك، الفـدا، عـين السـبع، سـيدي البرنوصـي، 

النواصر، مديونة، المحمدية، بنسليمان بأكاديمية جهة الدار 

 البيضاء سطات

 قلعة السراغنة - ثانوية تساوت
 -آسـفي  -قلعـة السـراغنة -المديريات اإلقليميـة: الرحامنـة

 اليوسفية بأكاديمية جهة مراكش آسفي

 أكاديمية جهة بني مالل خنيفرة

 الثانوية التقنية شيشاوة 
المــديريات اإلقليميــة: شيشــاوة الصــويرة الحــوز مــراكش 

 بأكاديمية جهة مراكش آسفي

 أكاديمية جهة درعة تافياللت الثانوية التقنية ـ الرشيدية

 الثانوية التقنية ـ تازة 
بولمان بأكاديميـة جهـة المديريات اإلقليمية: تازة، تاونات،  

 فاس مكناس

 ثانوية موالي اسماعيل بمكناس 
المديريات اإلقليمية: مكناس فـاس إفـران الحاجـب صـفرو 

 موالي يعقوب بأكاديمية جهة فاس مكناس

 ثانوية لالخديجة ـ الداخلة 
 أكاديمية جهة الداخلة واد الذهب

 الساقية الحمراء أكاديمية جهة  العيون

 أكاديمية جهة كلميم واد نون

 أكاديمية جهة الشرق ثانوية المهدي بن بركة وجدة 

 ثانوية الليمون ـ الرباط
صـخيرات  -الخميسـات -سـال -المديريات اإلقليميـة:الرباط

 تمارة بأكاديمية جهة الرباط سال القنيطرة

 ثانوية ابن سينا القنيطرة 
سـيدي سـليمان   -سيدي قاسم  -المديريات اإلقليمية:القنيطرة

 بأكاديمية 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 

 )اةكاديميات الجهوية ( 

 األنظمة الكهروبية 

Systèmes 

Electroniques 

ــات  ــوم والتكنولوجيــــــ العلــــــ

 الكهربائية

 الرياضية أ العلوم

 الرياضية ب العلوم

 الفيزيائيةالعلوم

  :البكالوريا المهنية مسلك

 والرقميةالنظم اإللكترونية   •

ــزة  • اإللكترونيــــــك وأجهــــ

 التواصل

 الصيانة الصناعية •
 

 سطات –الثانوية التقنية  
 المديريات اإلقليمية: الجديدة برشيد سـطات سـيدي بنـور

 أكاديمية جهة الدار البيضاء سطاتب

 أكاديمية جهة بني مالل خنيفرة

ــوارزمي  ــة الخــــــ ثانويــــــ

 الدارالبيضـــاء

الحــي الحســني، عــين الشــق، المــديريات اإلقليميــة: أنفــا 

مــوالي رشــيد، بــن مســيك، الفــدا، عــين الســبع، ســيدي 

ــليمان ــة، بنس ــة، المحمدي ــر، مديون ــي، النواص  البرنوص

 أكاديمية جهة الدار البيضاء سطاتب

 أكاديمية جهة طنجة تطوان الحسيمة   تأهيلية موالي يوسف طنجة

 الرباط سال القنيطرةأكاديمية جهة  ثانوية ابن سينا القنيطرة

الثانويـــة التقنيـــة اإلدريســـي 

 أكادير

 أكاديمية جهة سوس ماسة 

 أكاديمية جهة كلميم واد نون

 أكاديمية جهة  العيون الساقية الحمراء

 أكاديمية جهة الداخلة واد الذهب 

ــادس ــد الســ ــة محمــ  -ثانويــ

 مراكش
قلعـة   -الرحامنـة  -شيشاوة  -المديريات اإلقليمية: مراكش

 بأكاديمية جهة مراكش آسفي الحوز  -السراغنة

 فاس -الثانوية التقنية  
 أكاديمية جهة فاس مكناس

 أكاديمية جهة درعة تافياللت

 أكاديمية جهة الشرق

 ثانويةالخوارزمي ـ آسفي
ــفي ــة: آسـ ــديريات اإلقليميـ ــفية -المـ ــويرة -اليوسـ  الصـ

 بأكاديمية جهة مراكش آسفي

ابتكار المنتوج 

 الصناعي 

ــات  ــوم والتكنولوجيــــــ العلــــــ

 الميكانيكية

 الرياضية ب العلوم

 الرياضية أ العلوم

 الفيزيائيةالعلوم

 :البكالوريا المهنية مسلك

 الصيانة الصناعية •

 التصنيع الميكانيكي •

 صناعة الطائرات •

 صناعة البنيات المعدنية •

بركـــة ثانويـــة المهـــدي بـــن 

 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
 أكاديمية جهة مراكش آسفي

 أكاديمية جهة بني مالل خنيفرة

اإلدريســـي الثانويـــة التقنيـــة 

 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 •

 ثانوية الخنساء الدارالبيضاء

 البيضاء سطاتأكاديمية جهة الدار 

 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

ــة ــر  ثانويــ ــرب الكبيــ المغــ

 خريبكة

 أكاديمية جهة بني مالل خنيفرة

 أكاديمية جهة مراكش آسفي

 

 
  



 178صفحة 
CROSP – 2021/2022 املدرس ي واملنهياملركز الجهوي للتوجيه  - األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط ـ سال ـ القنيطرة   

www.facebook.com/crosp.rabat 

 

 
 
 

 
 

 جامعة القرويين
www.edhh.org  مؤسسة دار احلديث احلسنية 

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 بتطجان 

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 النسانية بتطوان─FLSH  

www.fstt.ac.ma  كلية العلوم والتقنيات بطنجة─   FST  

http://www.fsth.ma/   كلية العلوم والتقنيات باحلسيمة─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  كلية أصول الدين بتطوان─FOD   

www.ecoleroifahd.uae.ma    مدرسة امللك فهد العليا للترمجة  ــESRFT 

 جامعة القاض  عياض بمراكش
https://www.uca.ma/fmpm  كلية الطب والصيدلة مبراكش─ FMP  

www.flm.ucam.ac.ma/   كلية اآلداب والعلوم النسانية مبراكش─    FLSH  

http://fssm.uca.ma/     السماللية مبراكش  –كلية العلوم─FS  

http://www.fstg-marrakech.ac.ma/    كليز مبراكش  –كلية العلوم والتقنيات─ 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/  املدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية مبراكش─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/   املدرسة الوطنية للتجارة والتسيري مبراكش─ ENCG  

https://www.uca.ma/ests  املدرسة العليا للتكنولوجيا بآسفي─ EST  

http://www.este.ucam.ac.ma/  املدرسة العليا للتكنولوجيا بالصويرة─EST  

http://www.flam.uca.ma/  كلية اللغة العربية مبراكش─FLA 
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 جامعة محمد الخامس بالرباط
www.flshr.ac.ma/   كلية اآلداب والعلوم النسانية 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 املحمدية 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://ensam.um5.ac.ma/    بالرباطاملدرسة الوطنية العليا للفنون املهنENSAM  

http://iea.um5.ac.ma/   معهد الدراسات الفريقية 

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 النسانية ظهر املهراز بفاس─FLSH  

www.fls.usmba.ac.ma/   كلية اآلداب والعلوم النسانية 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/   املدرسة الوطنية للتجارة والتسيري بفاس─ENCG  

http://www.chariaafes.com/   كلية الشريعة بفاس─   FCH 

 جامعة شعيب الدكال  بالجديدة 
http://www.flshj.ucd.ac.ma/   كلية اآلداب والعلوم النسانية 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 الثان  بالدار البيضاء
https://www.flshm.ma/   كلية اآلداب والعلوم النسانية باملحمدية─  FLSH  

http://www.fstm.ac.ma/   كلية العلوم والتقنيات باملحمدية─FST  

http://fsjesm.ma/FSJESM2018/   كلية العلوم القانونية واالجتماعية واالقتصادية باملحمدية─FSJES  

http://www.flbenmsik.ma/     البيضاءكلية اآلداب والعلوم النسانية بن مسيك بالدار─FLSH  

http://www.fsb.univh2c.ma/   كلية العلوم  بن مسيك بالدار البيضاء─FS  

http://www.univh2c.ma/     بالدار البيضاءكلية العلوم القانونية واالجتماعية واالقتصادية عني السبع─FSJES  

https://www.encgcasa.ac.ma/   املدرسة الوطنية للتجارة والتسيري بالدار البيضاء─ENCG  

https://www.enset-media.ac.ma/    عليم التقين باملحمديةاملدرسة العليا ألساتذة الت─ENSET  

http://ensam.atwebpages.com/   املدرسة الوطنية العليا للفنون املهن بالدار البيضاء─ENSAM  

http://www.fmpc.ac.ma/     بالدار البيضاءكلية الطب الصيدلة─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 النسانية 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  

https://www.ensad.ma/  للفن والتصميم    املدرسة الوطنية العليا─ENSAD  

 جامعة الحسن األول بسطات
http://www.ensa.uh1.ac.ma/   املدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية خبريبكة─ENSA  

https://www.ensab.ac.ma/    بربشيداملدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية─ENSA  

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 العا  لعلوم الصحة بسطات─ISSS  

https://www-esef.uh1.ac.ma/  العليا للتربية والتكوين  املدرسة  ─ESEF 

 ابن طفيل بالقنيطرةجامعة 
http://flla.uit.ac.ma/   والفنون  اآلداباللغات و  كلية   ─    FLLA 

http://fshs.uit.ac.ma/  بالقنيطرة  واالجتماعية  كلية العلوم النسانية─FSHS 

http://fs.uit.ac.ma/   كلية العلوم بالقنيطرة─FS  

http://fsjes.uit.ac.ma/  بالقنيطرةوالتدبري  ـ     كلية االقتصاد  ─   FCG 

http://fsjes.uit.ac.ma/   بالقنيطرة  السياسيةكلية العلوم القانونية و─ FSJP  

http://ensa.uit.ac.ma/   املدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالقنيطرة─ENSA  

http://encg.uit.ac.ma/   املدرسة الوطنية للتجارة والتسيري بالقنيطرة─ENCG  

https://est.uit.ac.ma/    القنيطرةا  العليا للتكنولوجياملدرسة─EST 

https://esef.uit.ac.ma/  العليا للتربية والتكوين  املدرسة  ─ESEF 

 السلطان موالي سليمان ببني ماللجامعة 
http://www.flshbm.ma/   كلية اآلداب والعلوم النسانية 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 للتكنولوجي املدرسة─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.fsts.ac.ma/
http://www.fsjes-settat.ma/
http://www.fpk.ac.ma/
http://www.isss.uh1.ac.ma/
http://flla.uit.ac.ma/
http://fshs.uit.ac.ma/
http://fs.uit.ac.ma/
http://fsjes.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/


   املركز الجهوي للتوجيه املدرس ي واملنهي - األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط ـ سال ـ القنيطرة CROSP – 2021/2022 181صفحة 

www.facebook.com/crosp.rabat 

               

 جامعة موالي اسماعيل بمكناس
www.flsh.umi.ac.ma/   كلية اآلداب والعلوم النسانية 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/   كلية متعددة التخصصات بالرشيدية─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 النسانية بأكادير─ FLSH  

http://www.fsa.ac.ma/   كلية العلوم بأكادير─FS  

http://efaculty.fsjes-agadir.org/   كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بأكادير─  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/     للتكنولوجيا بالعيوناملدرسة العليا─EST  

https://www.encg-agadir.ac.ma/   املدرسة الوطنية للتجارة والتسيري بأكادير─ENCG  

http://www.encg-dakhla.ac.ma/   لتسيري بالداخلةاملدرسة الوطنية للتجارة وا─ENCG 

http://esefa.uiz.ac.ma/  العليا للتربية والتكوين  املدرسة  ─ESEF 

http://www.chariaa-agadir.ac.ma/   كلية الشريعة بأكادير─      FCH 

https://fpdsmara.com/    بالسمارة  متعددة التخصصاتكلية 

https://www.uiz.ac.ma/    بالعيونكلية الطب والصيدلة ─FMP 

 جامعة محمد األول بججدة 
https://www.ensah.ma/   املدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية باحلسيمة─ENSA  

http://ensao.ump.ma/   املدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بوجدة─ENSA  

http://encgo.ump.ma/   املدرسة الوطنية للتجارة والتسيري بوجدة─ENCG  

http://fmpo.ump.ma/   كلية الطب والصيدلة بوجدة─FMP  

http://fpn.ump.ma/   كلية متعددة التخصصات بالناظور─FPD  

http://lettres.ump.ma/  كلية اآلداب والعلوم النسانية بوجدة─FLSH  

http://www.fso.ump.ac.ma/   كلية العلوم بوجدة─FS  

http://droit.ump.ma/   ية العوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بوجدةكل─FSJES  

http://esto.ump.ma/   املدرسة العليا للتكنولوجيا بوجدة─EST  

http://esef.ump.ma/ar  العليا للتربية والتكوين  املدرسة  ─ESEF 
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http://www.flsh.umi.ac.ma/
http://www.fs-umi.ac.ma/
http://www.fsjes-umi.ac.ma/
http://www.fpe.umi.ac.ma/
http://fste-umi.ac.ma/
http://www.ens.umi.ac.ma/
http://www.est-umi.ac.ma/
http://www.estk.umi.ac.ma/
http://www.ensam-umi.ac.ma/
http://fmpa.uiz.ac.ma/
http://www.flsh-agadir.ac.ma/
http://www.fsa.ac.ma/
http://efaculty.fsjes-agadir.org/
http://www.fpo.ma/
http://www.fpt.ac.ma/
http://www.ensa-agadir.ac.ma/
http://www.esta.ac.ma/
http://www.estg.ac.ma/
http://w2.estl.ac.ma/
https://www.encg-agadir.ac.ma/
http://www.encg-dakhla.ac.ma/
http://www.chariaa-agadir.ac.ma/
https://www.ensah.ma/
http://ensao.ump.ma/
http://encgo.ump.ma/
http://fmpo.ump.ma/
http://fpn.ump.ma/
http://lettres.ump.ma/
http://www.fso.ump.ac.ma/
http://droit.ump.ma/
http://esto.ump.ma/
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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/   املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية  ENA 

    ةللفنون اجلميلاملدرسة العليا  ESBA 

https://www.esi.ac.ma     مدرسة علوم املعلوماتESI 

http://isic.ac.ma/       لإلعالم واالتصالاملعهد العا  ISIC 

http://www.iav.ac.ma/   معهد احلسن الثاين للزراعة والبيطرة  IAV 

https://www.groupeiscae.ma/   املعهد العا  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 العا  الدو  للسياحة  ISIT 

http://isem.ac.ma/   املعهد العا  للدراسات البحرية  ISEM 

http://www.ispm.ac.ma/   املعهد العا  للصيد البحري  ISPM 

http://www.minculture.gov.ma   املعهد الوطين للفنون اجلميلة  INBA 

http://www.minculture.gov.ma   املعهد العا  للفن املسرحي والتنشيأ 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  املعهد الوطين لعلوم اآلثار والتراث  INSAP 

http://ispits.sante.gov.ma/   املعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة  ISPITS 

www.inau.ac.ma/     املعهد الوطين للتهيئة والتعمريINAU 

 بوابة مباريات التوظيف: -األمن الوطني 

https://concours.dgsn.gov.ma/ 
 املعهد امللكي للشرطة  IRP 

 مؤسسات تكوين األطر العسكرية  https://recrutement.far.ma   :منصة تقديم الترشيحات

 مؤسسات تكوين أطر  القوات املساعدة  https://recrutement.fa.gov.ma منصة تقديم الترشيحات:  

 مدارس الدرك امللكي  https://recrutement.gr.ma  منصة تقديم الترشيحات:

 
  

 
 

http://www.aiac.ma/
http://www.ehtp.ac.ma/
http://www.enim.ac.ma/
http://www.esith.ac.ma/
http://www.enameknes.ac.ma/
http://www.enfi.ac.ma/
http://www.archi.ac.ma/
https://www.esi.ac.ma/
http://isic.ac.ma/
http://www.iav.ac.ma/
https://www.groupeiscae.ma/
http://www.inpt.ac.ma/
http://www.insea.ac.ma/
http://www.isitt.ma/
http://isem.ac.ma/
http://www.ispm.ac.ma/
http://www.minculture.gov.ma/
http://www.minculture.gov.ma/
http://www.social.gov.ma/ar/
http://www.irfc.ma/
http://www.minculture.gov.ma/
http://ispits.sante.gov.ma/
http://www.inau.ac.ma/
https://recrutement.fa.gov.ma/
https://recrutement.gr.ma/
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ــ   ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 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. 



   املركز الجهوي للتوجيه املدرس ي واملنهي - األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط ـ سال ـ القنيطرة CROSP – 2021/2022 185صفحة 

www.facebook.com/crosp.rabat 

 
 
 
 

 

 

 

 بجهة الرباط سال القنيطرة  (OFPPT)   التابعة لد: مؤسسات التكوين المهني

  مؤسسات التكوين املهين (OFPPT ) 186  مستوى التلين:  اللنيطرةجبهة الرباط سال 

  مؤسسات التكوين املهين (OFPPT ) 190 جبهة الرباط سال اللنيطرة : مستوى التلين املتخص 

 الفالحي  التكوين المهني

 املعهد امللكي للتلنين املتخصصن يف املياه واللاباتIRTSEF 194 

  معهد التلنين املتخصصن يف الفالحة بتطوانITSAT 195 

   196 سال ــمعهد التلنين املتخصصن يف امليكنة الفالحية والتجهيز اللروي  بوقناد 

  197 متارة -معهد التلنين املتخصصن يف الفالحية 

 معهد التلنين املتخصصن يف الفالحة بالسويهلة ITSAS 198 

  معهد التلنين املتخصصن يف اهلندسة اللروية ومس  األراضي مبكناITSGRT 199 

  مبكنا  البستنةمعهد التلنين املتخصصن يفITSHM 200 

  201 حس  اجلهاتمؤسسات التكوين التلين الفالحية 

 قطاع البناء والتعمير والنقل واألشغال العمومية والطاقة والمعادن 

 معاهد تكوين التلنين املتخصصن يف األشلا  العموميةISTP  205 

  معهد تكوين التلنين املتخصصن يف التعمل واهلندسة املعماريةIFTSAU  206 

  معهد املعادن مبراكشIMM 207 

 208 ملعادن بتويسيتا معهد 

 املعاهد املتخصصة يف مهن النلل الطرقي واللوجيستيك ISMTL 209 

  املعهد املتخص  يف معدات الطا رات ولوجيستيك املطاراتISMALA 210 

  معهد التكوين يف مهن صناعة السياراتIFMIA 211 

 معهد التكوين يف مهن الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية بوجدةIFMEREE 212 

 قطاع السياحة والفندقة

  املعاهد املتخصصة للتكنولوجيا التطبيلية الفندقية والسياحيةISTAHT 213 

  معاهد للتكنولوجيا الفندقية والسياحيةITH 214 

 قطاع السمعي البصري 

 215 زات ااملعهد املتخص  يف مهن السينما بورز 

 قطاع الصيد البحري 

 216 طانطان والعيون -آسفي -العرا ش -معاهد تكنولوجيا الصيد البحري باحلسيمة 

 والداخلية  العسكري وشبه العسكري  قطاع

 217  معاهد تكوين التلنين والتلنين املتخصصن التابعة لوزارة الداخلية 
 

 

  

http://www.mhuae.gov.ma/Documents/Liste%20des%20candidats%20retenus%20au%20concours%20d%27acc%C3%A8s%20%C3%A0%20l%27IFTSAU%20de%20M%C3%A8knes%20R%C3%A9sultats%20D%C3%A9finitifs.pdf
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على تللن مواد علمية ومعارف تطبيلية. ويسهر على  يعتمد نظام التكوين، الذي يستمر سنتن ،

( وقطاعات وزارية OFPPTالتكوين جمموعة من الفاعلن كمكت  التكوين املهين وإنعاش الشلل )

 كالفالحة والسياحة والصيد البحري والطاقة واملعادن وكلها.

 قديم ت

 

  (T)  مستوى التقين
 

 البكالوريا على األقل؛مستوى السنة الثانية من سلك  •

 سنة على األكثر عند تاريخ املباراة. 30السن  •

 

 شروط الترشيح 

كييون  هييا، ويت بيياري في يلوم املرتشحون بتلديم ملفاتهم مباشرة إىل مؤسسات التكوين ال  خيتييارون الت

 مل  الرتشي  على اخلصوص من الوثا   التالية:

هييا  FICHE DE PRE-INSCRIPTIONبطاقة التسجيل اللبلي ) • (: يتم احلصو  علي

 ( ؛www.inscription-ofppt.maبعد التسجيل اللبلي عرب املوقع اإللكرتوني )

طييرف  • ميين  بييأ  ييية ( مع سييات التكوين شييحن يف املؤس شييارة املرت هيين إ ضييوع ر يييه ) املو ليي  التوج م

 املرتش ؛

 شهادة مدرسية؛ •

 نسخة طب  األصل لبطاقة التعري  الوطنية؛ •

 االزدياد؛نسخة من علد  •

 ( فوتوكرافيتان.2صورتان ) •
 

 .مكونات مل  الرتشي  قد ختتل  من مؤسسة ألخرى حس  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 )

http://www.ofppt.ma/index.php/offre-de-formation2/rechercher-une-formation#loading
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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 
 األقل؛احلصو  على شهادة البكالوريا على  •

 سنة على األكثر عند تاريخ املباراة. 30السن:  •

 ملف الترشيح 

يلوم املرتشحون بتلديم ملفاتهم مباشرة إىل مؤسسات التكوين ال  خيتارون التباري فيها، ويتكون 

 مل  الرتشي  على اخلصوص من الوثا   التالية:

لييي ) • سييجيل اللب قيية الت يييتم  FICHE DE PRE-INSCRIPTIONبطا احلصييو  (: 

 عليها بعد التسجيل اللبلي عرب املوقع اإللكرتوني

www.inscription-ofppt.ma 

طييرف  • ميين  بييأ  ييية ( مع شييارة املرتشييحن يف املؤسسييات التكوين مل  التوجيييه ) املوضييوع رهيين إ

 املرتش ؛

 نسخة طب  األصل لشهادة البكالوريا؛ •

 طرف األكادميية؛نسخة طب  األصل من بيان نل  سلك البكالوريا مسلمة من  •

 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 
طيير متخصصيية ومؤهليية يهدف التكوين  عييداد أ باملعهد امللكي للتلنين املتخصصن يف املياه واللابات إىل إ

 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 املرتش   يشرتط

 جنسية ملربية؛ -

 ؛ لتكوينعند بداية ا على األكثر  سنة 30السن  -

لييوم - ييية ) ع شييع  العلم يييا يف ال شييهادة البكالور لييى  صييال ع كييون حا ييياة  أن ي لييوم احل ييية، ع فيزيا 

 ؛أو بكالوريا مهنية فالحيةواألرض، علوم زراعية، علوم رياضية أ ، علوم رياضية ب ( 

بيياتأو   - ييياه واللا لييين يف امل لييوم ت جملييا ،   حاصال علييى دب خلييربة يف ا ميين ا سيينة علييى األقييل  وال مييع 

 ؛ التكوينعند بداية سنة  40يتعدى سنه 

كييرب أو - صييره أ يييا  ب عييد  ق كييون م سيياوي  أن ي سييرى 15/20ي ليييمين والي عيين ا سييبة لل مييع  بالن

 ؛شهادة طبية تثبت ذلك

 .مع شهادة طبية تثبت ذلك بنية جسمية سليمة -

 مرت للذكور. 1.65مرت ل ناث و 1.60قامة ال تلل عن  -

 الترشيح 
 عرب منصة املباراة ويف اآلجا  ا ددة لذلك:فل  يتم الرتشي   -

 concours.agriculture.gov.ma-https://fpa 

 كيفية القبول 

 اللبو  باملعهد عن طري  مباراة تشمل املراحل التالية: يتم

ييياا ا صل عليه يف امتحاناتبناص على املعد   انتلاص أولي • ييياص  لبكالور ضيييات، الفيز ملييواد: الريا يف ا

 ؛والكيمياص، علوم احلياة واألرض والللة الفرنسية
يية فالحيية، شهادة بالنسبة حلاملي ييية  البكالوريا علوم زراعية وبكالوريا مهن ال خيضييعون لعمل

 املباراة االنتلاص األولي، شريطة التسجيل عرب منصة

 ملابلة؛ •

 .اختبارات يف الرتبية البدنية •
ييية  يتم إخبار املرتشحن امللبولن يف االنتلاص األولي بتاريخ إجراص امللابلة واختبارات الرتبية البدن

 فل  عرب منصة املباراة. 

 اللبو  النها ي للمرتشحن يكون مشروطا بإجراص الفح  الطيب.

 عنوان المؤسسة 
 سال -ارع اللد ، تابريكت ش 184املعهد امللكي للتلنين املتخصصن يف املياه واللابات، ص.ب: 

 www.irtsef.netاملوقع اإللكرتوني للمعهد:    0537861104اهلات  والفاكس: 
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 أهداف التكوين 
صيية  طيير متخص عييداد أ طييوان إىل إ حيية بت نييين املتخصصيين يف الفال هييد التل كييوين مبع هييدف الت ي

 والطبية وتلنيات املخترب.ومؤهلة للعمل يف جما  األعشاب العطرية 
 

مدة التكوين  

 والتخصصات

لييتلين املتخصيي  يف  نييا مبسييتوى ا هييد تكوي لييدم املع لييي، وي ظييام داخ سيينتن وخيضييع لن كييوين  يييدوم الت

 الشع  التالية:

 شعبة األعشاب العطرية والطبية •

 شعبة تلنيات املخترب •

 شروط االلتحاق 

 يف املرتش  ما يلي: يشرتط

 جنسية ملربية؛ •

 سنة  على األكثر عند بداية التكوين.  30السن  •

ييية، علييوم  • شييع  العلمييية ) علييوم فيزيا  يييا يف ال شييهادة البكالور صييال علييى  أن يكون حا

ضيييية ب ( أو  ليييوم ريا ضيييية أ ، ع ليييوم ريا يييية، ع ليييوم زراع يييياة واألرض، ع ييييا احل بكالور

 . مهنية فالحية

لييار أن يكون حاصال على دبلوم التلين الفالحي يف  • ييية األب ييية: ترب التخصصييات التال

سيينة عيين  لييل  ييية ال ت خييربة مهن مييع  سييتنة،  مليياعز، أو الب ليينم وا حييدود  ال ميين  %5)يف 

 اللاعد ا ددة(.

 التسجيل عرب املوقع اإللكرتوني: •

https://fpa-concours.agriculture.gov.ma 

 االستمارة املوجودة باملوقع. صمن خال  ولو  املوقع املشار إليه أعاله، ومل الرتشي يتم  الترشيح 

 كيفية القبول 

 يتم اللبو  باملعهد عن طري  مباراة تشمل املراحل التالية:

عيييد   • ليييى امل نييياص ع ليييي ب لييياص أو نييياتانت ييييه يف امتحا صيييل عل يييياا ا  مليييواد:  لبكالور يف ا

 ؛الرياضيات، الفيزياص والكيمياص، علوم احلياة واألرض والللة الفرنسية

 ؛يليه اختبار شفوي للمرتشحن امللبولن يف االنتلاص األولي •
 

شييفوي  بييار ال سيياعة االخت يييوم و عيين  بيياألمر  نييين  بييار املع ليي سيييتم اخ قييع  ف عييرب املو

 اإللكرتوني املشار إليه أعاله.

 عنوان المؤسسة 

 معهد التلنين املتخصصن يف الفالحة بتطوان

 تطوان 93052بن قريش  20،طري  شفشاون، ص.ب 10كلم 

  0610279915/  0539968545اهلات : 

  tetouanagrii@gmail.comبريد إلكرتوني:
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 التكوين أهداف 
ليييري  يييية و ا ييييزات الفالح صييية يف التجه يييية متخص يييية وتلن طييير تلن عيييداد أ هيييد إىل إ كيييوين باملع هيييدف الت ي

 والكهروميكانيك.

مدة التكوين  

 والتخصصات

 التلين املتخص  يف الشع  التالية: ويدوم التكوين سنتن ، ويلدم املعهد تكوينات  مبستوى التلين 

 

 املتخص مستوى التلين  مستوى التلين

  الفالحية شعبة  التجهيزات

 شعبة اهليدروليكا اللروية والري

  شعبة الكهروميكانيك

 شروط االلتحاق 

 مستوى التلين املتخص  مستوى التلين

 جنسية ملربية؛ •

تيياريخ سنة على األكثر  30السن  • ميين  12ب أكتييوبر 

 . سنة الرتشي 

يييا  • سييتوى  البكالور قييل( م لييى األ ييية  )ع شييع  العلم يف ال

 ؛ واملهنيةالتكنولوجية و

نيييية  • هييييين يف امليك يييييل امل لييييوم التأه لييييى دب صييييل ع أو حا

 الفالحية.

 جنسية ملربية؛ •

سيين  • ييية  30ال نييد بدا لييى األكثيير ع سيينة ع

 التكوين. 

أن يكون حاصال على شهادة البكالوريا يف  •

يييييييية  يييييييية أو التكنولوج شيييييييع  العلم أو  ال

 ؛مهنية
لييتلين  الفالحييي يف أو حاصل على دبلوم ا

عييييات  سييييتنة الزرا ييييية، الب نيييية الفالح امليك

 املتعددة وتربية املواشي.

 ملف الترشيح 

 يتكون مل  الرتشي  من الوثا   التالية:

 مطبوع التسجيل يف املباراة يتم ملؤه على املوقع : •

https://fpa-concours.agriculture.gov.ma 
 ويتم طباعته بعد التصدي  علية؛

 نسخة من علد االزدياد )ال يتجاوز تارخيها ثالثة أشهر(  •

 نسخة من بطاقة التعري  الوطنية مصاد  عليها؛  •
 

 بالنسبة ملستوى التلين: 

صييلية ومصيياد   • ليييم العمييومي وشييهادة مدرسييية أ شهادة مدرسية أصلية بالنسبة لتالميذ التع

لييييم  شيييحي التع سيييبة ملرت يييية بالن يييية الوطن ليييوزارة الرتب يييية  يييية اإلقليم طيييرف املدير مييين  هيييا  علي

 اخلصوصي؛

 عليها من دبلوم التخر  يف مستوى التأهيل؛أو نسخة مصاد   •

 بيان النل  لدورات السنة أوىل والسنة الثانية بكالوريا. •
 

 بالنسبة ملستوى التلين املتخص :

 نسخة مصاد  عليها من شهادة البكالوريا؛ •

 بيان النل  عام للبكالوريا؛ •

 أو نسخة مصاد  عليها من دبلوم التخر  يف مستوى التلين؛ •
 

 .اختبار الشفوييتم اللبو  باملعهد عن طري  مباراة تشمل املراحل التالية: انتلاص أولي +  القبول كيفية 

عنوان 

 المؤسسة 

 سال ـــبوقناد   4003ص.ب ـــ ة الفالحية والتجهيز اللروي  نكنمعهد التلنين املتخصصن يف امل

 0537822282الفاكس:   0537822285اهلات :
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 يهدف التكوين باملعهد إىل إعداد أطر تلنية وتلنية متخصصة يف الصناعة اللذا ية أهداف التكوين

مدة التكوين  

 والتخصصات 

 

 ويلدم املعهد تكوينات  مبستوى التلين املتخص  يف الشع  التالية: يدوم التكوين سنتن ،

 

 شعبة الصناعة اللذا ية؛ •

 شعبة التلين التجاري يف اإلنتا  والتسوي  البستين. •

 شروط االلتحاق 

 شعبة الصناعة اللذا ية

شعبة التلين التجاري يف اإلنتا  والتسوي  

 البستين

 جنسية ملربية؛ •

سييين  • يييية  30ال نيييد بدا ثييير ع ليييى األك سييينة ع

 التكوين. 

شييهادة • لييى  صييال ع كييون حا يييا يف   أن ي البكالور

 ؛ او بكالوريا مهنية فالحيةالشع  العلمية 

ختص  تربية  التلين أو حاصل على دبلوم  •

خييربة ال  مييع  سييتنة،  مليياعز، والب األبلار اللنم وا

 .تلل عن سنة
 

 جنسية ملربية؛ •

سييين  • نييي 30ال ثييير ع ليييى األك يييية سييينة ع د بدا

 التكوين. 

ييييا يف  • شييهادة البكالور ليييى  صييال ع كييون حا أن ي

 ؛ او بكالوريا مهنية فالحيةالشع  العلمية 

حيييييي  • ليييييتلين الفال ليييييوم ا ليييييى دب صيييييل ع أو حا

اإلنتا  احليييواني، الزراعات املتعددة  ،البستنة

 .مع خربة ال تلل عن سنة 

 الترشيح 

 

 من خال  ولو  البوابة اإللكرتونية: الرتشي يتم 

https://fpa-concours.agriculture.gov.ma 

  

 االستمارة املوجودة باملوقع يف اآلجا  ا ددة لذلك. صومل

 كيفية القبول 

 يتم اللبو  باملعهد عن طري  مباراة تشمل املراحل التالية:

عيييد   • ليييى امل نييياص ع ليييي ب لييياص أو نييياتانت ييييه يف امتحا صيييل عل يييياا ا  مليييواد:  لبكالور يف ا

 ؛الرياضيات، الفيزياص والكيمياص، علوم احلياة واألرض والللة الفرنسية

ال خيضعون  البكالوريا علوم زراعية وبكالوريا مهنية فالحية، شهادة بالنسبة حلاملي

 ؛لعملية االنتلاص األولي، شريطة التسجيل عرب منصة املباراة

 ؛يليه اختبار شفوي للمرتشحن امللبولن يف االنتلاص األولي •
 

شييفوي  بييار ال يييوم وسيياعة االخت عيين  بيياألمر  يييه  فليي سيتم اخبار املعنين  شييار إل نييي امل قييع اإللكرتو عييرب املو

                                                                             أعاله.

 عنوان المؤسسة 
طري  سيدي حييى  4.5كلم  -معهد التلنين املتخصصن يف الفالحة )املدرسة الفالحية( بتمارة  

 0537741120: وفاكس متارة ، هات  4118ص.ب  -زعل 
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 أهداف التكوين 

  

طيير متخصصيية  عييداد أ سييويهلة إىل إ نييين املتخصصيين يف الفالحيية بال هييد التل يهدف التكوين مبع

 .اجملا  الفالحيومؤهلة للعمل يف 

 

 التخصصات 

 

 يلدم املعهد تكوينا مبستوى التلين املتخص  يف الشع  التالية:

 املدخالت الفالحية؛تسوي   •

 تدبل امللاوالت الفالحية؛ •
 

 شروط االلتحاق 

 

 يشرتط يف املرتش  ما يلي:

 جنسية ملربية؛ •

 ؛بداية التكوين داألكثر عنسنة  على  30السن  •

شييع  العلمييية ) علييوم • يييا يف ال شييهادة البكالور صييال علييى  ييية، علييوم  أن يكون حا فيزيا 

ضيييية ب ( أو  ليييوم ريا ضيييية أ ، ع ليييوم ريا يييية، ع ليييوم زراع يييياة واألرض، ع ييييا احل بكالور

يييية يييية مهن سيييوي  فالح سيييبة لت سيييبة بالن سييييل وا ا ليييوم الت صييياد أو ع ليييوم اقت ، أو ع

 . وتدبل امللاوالت الفالحية املدخالت الفالحية 

ا املستوى للمرشحن عرب أو حاصال على دبلوم تلين فالحي أو شهادة النجا  يف هذ •

 نظام املمرات.

 الترشيح 
 يتم الرت شي  من خال  التسجيل عرب املنصة التالية: 

concours.agriculture.gov.ma-https://fpa 

 كيفية القبول 

 

 :بعديتم اللبو  باملعهد 

 اإللكرتوني يف اآلجا  ا ددة لذلك؛إمتام الرتشي   •

 تلديم مل  كامل؛ •

 انتلاص أولي ؛ •

 اختبارات شفوية. •
 يتم إعالن النتا ج عرب املنصة املذكورة أعاله.

 عنوان المؤسسة 
 مراكش 40000كليز  806ص.ب  ــمعهد التلنين املتخصصن يف الفالحة بالسويهلة 

 Itsas1952@yahoo.frالربيد اإللكرتوني:   ــ  0524438869اهلات  / الفاكس: 
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أهداف 

 التكوين

لييوزارة  تييابع  نييا  ال ضييي مبك ييية ومسيي  األرا نييين املتخصصيين يف اهلندسيية اللرو هييد التل كييوين مبع هييدف الت ي

يييياه  تيييدبل امل جمييا   عيييا  يف  سيييتوى  صييين مب نييين متخص كيييوين تل حيييري إىل ت صييييد الب حيية وال جميييا  الفال و

 الطوبوكرافيا.

  مدة التكوين

 والتخصصات 

هييد  كييوين باملع لييوم سيينتانيييدوم الت لييى دب خيير  ع ليي  املت عييدها الطا حييد  حيصييل ب لييتلين املتخصيي  يف أ ا

 التخصصات التالية:

• HYDRAULIQUE RURALE ET IRRIGATION   

• TOPOGRAPHIE     

شروط   

 الترشيح 

 

 

 يشرتط لولو  املعهد ما يلي:

 ملربية؛جنسية  -

ييية، علييوم احلييياة  - شهادة البكالوريا ختص : علوم رياضيةتأت، علوم رياضية تبت، علوم فيزيا 

ييية، لييوم زراع ييية، واألرض، ع يييات كهربا  لييوم وتكنولوج ييية ، ع يييات ميكانيك لييوم وتكنولوج  ع

 ؛بكالوريا مهنية فالحية 

 سنة عند بدابة السنة الدراسية ؛ 30ال يتعدى السن  -

 

سيي  للتخصيي   لييه يف ختصيي  منا مييا يعاد لييتلين الفالحييي أو  لييوم ا حيياملي دب يفت  الرتشي  أيضا يف وجه 

هييييييد  تييييييوفر باملع خلييييييربةامل ميييييين ا قييييييل  لييييييى األ سيييييينة ع لييييييى  تييييييوفر ع سييييييبة لفل  )مييييييع ال صيييييي  بالن تخ

HYDRAULIQUE RURALE ET IRRIGATION ). 

 الترشيح 
 يتم الرت شي  من خال  التسجيل عرب املنصة التالية: 

concours.agriculture.gov.ma-https://fpa 

كيفية  

 الولوج

 يتم ولو  مستوى التلين املتخص  عن طري  مباراة تنظم كما يلي:

 على نتا ج البكالوريا.املرحلة األوىل: انتلاص أولي بناص  -

 .  اختبار شفوياملرحلة الثانية:  -
يييا ختصيي  علييوم زراعييية  ملحوظة: شييهادة البكالور حيياملي  بييو   ييية فالحييية يتم ق يييا مهن شييرة وبكالور مبا

 دون انتلاص أولي. الشفويةالجتياز االختبارات 

 إعالن النتا ج باملعهد وكذا على موقعه اإللكرتوني:  يتم

www.itsgrt.drafm.net  ou  www. drafm.net/itsgrt  

 

عنوان 

 المؤسسة 

 معهد التلنين املتخصصن يف اهلندسة اللروية ومس  األراضي،

 مكنا ،  4003ص.ب:  

 0535531616هات  وفاكس: 
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 التكوين
 بالتناوب بن املعهد وامللاولةمبكنا   البستنةالتكوين مبعهد التلنين املتخصصن يف  يتم -

 نظام التكوين داخلي -

 

مدة التكوين  

 والتخصصات 

هييد  كييوين باملع لييوم سيينتانيييدوم الت لييى دب خيير  ع ليي  املت عييدها الطا حييد حيصييل ب لييتلين املتخصيي  يف أ  ىا

 التالية: الشع 

• Technico- commercial en production horticole   

• Commercialisation des intrants agricoles   
  

شروط   

 الترشيح 

 

Technico-commercial en 

production horticole 

Commercialisation des intrants 

agricoles 

 املعهد ما يلي:يشرتط لولو  

 جنسية ملربية؛ -

لييييييييوم  - صيييييييي : ع يييييييييا خت شييييييييهادة البكالور

ضيييةتأت،  ليييوم  أوريا يييية، ع ليييوم فيزيا  تبت، ع

يييا أو  احلياة واألرض، علوم زراعييية، بكالور

 مهنية فالحية؛

سيينة  30ال يتعدى السن  - بيية ال سنة عنييد بدا

 الدراسية ؛
لييتلين  لييوم ا حيياملي دب يفت  الرتشي  أيضا يف وجييه 

حيييييي أو  سييييي  الفال صييييي  منا ليييييه يف خت ميييييا يعاد

 للتخص 

 يشرتط لولو  املعهد ما يلي:

 جنسية ملربية؛ -

ضيييةتأت،  - يييا ختصيي : علييوم ريا  أوشهادة البكالور

تبت، علوم فيزيا ية، علوم احلياة واألرض، علوم 

ييييييية، تييييييدبل  زراع لييييييوم ال صييييييادية، ع لييييييوم اقت ع

 ؛ بكالوريا مهنية فالحيةأو ا اسباتي 

سيييين  - عييييدى ال سيييينة  30ال يت بيييية ال نييييد بدا سيييينة ع

 الدراسية ؛
ليييتلين  ليييوم ا حييياملي دب جيييه  ضيييا يف و شيييي  أي فيييت  الرت ي

 الفالحي أو ما يعادله يف ختص  مناس  للتخص 

 الترشيح 
 يتم الرت شي  من خال  التسجيل عرب املنصة التالية: 

concours.agriculture.gov.ma-https://fpa 

كيفية  

 الولوج

 يتم ولو  مستوى التلين املتخص  عن طري  مباراة تنظم كما يلي:

 املرحلة األوىل: انتلاص أولي بناص على نتا ج البكالوريا. -

 .شفوياختبارات املرحلة الثانية: إجراص  -
 

 إعالن النتا ج باملعهد وكذا على موقعه اإللكرتوني:  يتم

www.itsh.drafm.net ou www.drafm.net/itsh 

عنوان 

 المؤسسة 

 ،البستنةمعهد التلنين املتخصصن يف 

 0535531273هات  وفاكس: ـــ    مكنا جنان بن حليمة ،  4002ص.ب:  

E-mail : itshmeknes09@yahoo.fr 

  

 

 
 

https://fpa-concours.agriculture.gov.ma/


 202صفحة 
CROSP – 2021/2022 املدرس ي واملنهياملركز الجهوي للتوجيه  - األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط ـ سال ـ القنيطرة   

www.facebook.com/crosp.rabat 

 
 

 
 

الرباط سال القنيطرة  جهة  

 التخصصات  التخصصات  التخصصات 

Industrie agroalimentaire TS ITSA Témara / LA 

Témara Horticulture T 

Électromécanique TS 

ITSMAER Bouknadel Hydraulique rural et irrigation TS 

Agroéquipement T 

Aviculture TS 

IRTSE Fouarat 

Élevage des ruminants TS 

Qualité des produits animaux et d’origine 

animale 

TS 

Opérateur de viandes Q 

Eaux et forêts TS IRTSEF Salé 

Élevage de bovins, ovins et caprins T 
ITA Tiflet 

Polyculture élevage Q 

Horticulture T ITA BelKsiri/LA 

Belksiri Polyculture élevage Q 

Mécanique agricole Q CQA Nouirat 

Installation des systèmes d’irrigation Q CQA Sidi Allal Tazi 

Polyculture élevage Q CQA Oulmès 
 

 جهة طنجة تطوان الحسيمة 

 مركز التكوين  المستوى التخصصات 

Gestion des entreprises agricoles TS 

ITSA Larache Horticulture T 

Production maraichère Q 

Plantes aromatiques et médicinales TS 
ITSA Ben Karrich 

Techniques de laboratoire en agroalimentaire TS 

Horticulture T 
ITA Izemmouren 

Polyculture élevage Q 

Arboriculture fruitière Q CQA Ksar El Kébir 
 

 جهة الشرق 

 مركز التكوين  المستوى التخصصات 

Gestion des entreprises agricoles TS 
ITSA Zraib 

Horticulture T 

Élevage bovins, ovins, caprins T ITA Berkane/ Lycée 

Agricole de Berkane Polyculture - Élevage Q 

Polyculture - Élevage Q CQA Bouchtat 

Polyculture - Élevage Q CQA Taourirt 

 

 TS : Niveau Technicien Spécialisé............................... 
T : Niveau Technicien................................................. 
Q : Niveau Qualification............................................. 
ITSA : Institut Technique Spécialisé en Agriculture.... 
ITA : Institut Techniques Agricole.............................. 
CQA : Centre de Qualification Agricole..................... 
 

تقني متخصصمستوى    

 مستوى تقني 

 مستوى تأهيل 

معهد التقني المتخصص في الفالحةال   

معهد التقني الفالحيال   

 مركز التأهيل الفالحي 
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 فاس مكناس جهة
 مركز التكوين  المستوى التخصصات 

Commercialisation des intrants agricoles TS 

ITSH Meknès 
Technico-commercial en production 

horticole 
TS 

Arboriculture fruitière Q 

Topographie 
TS ITSGRT Meknès 

Hydraulique rural et irrigation 

Élevage bovins, ovins et caprins T ITA Ain Taoujdate/LA 

Ain Taoujdate Polyculture-élevage Q 

Polyculture-élevage T 
ITA Oued Amlil 

Polyculture élevage Q 

Horticulture T 
ITA Sahel Boutahar 

Polyculture-élevage Q 

Arboriculture fruitière Q CQA Bouderbala 

Polyculture-élevage Q CQA El Menzel 

Polyculture-élevage Q CQA Missour 
 

العيون الساقية الحمراء جهة  

 مركز التكوين  المستوى التخصصات 

Polyculture - élevage Q 
Centre de Qualification Agricole de 

Laâyoune 

 

الداخلة واد الذهب جهة  

 مركز التكوين  المستوى التخصصات 

Production horticole TS 
Institut des Techniciens Spécialisés 

en Agriculture de Dakhla 

 

بني مالل خنيفرة  جهة  

 مركز التكوين  المستوى التخصصات 

Élevage des ruminants TS 

ITSA FBS 
Technico-commercial en production 

Horticole 
TS 

Horticulture T 

Horticulture T 
ITA Ben Khlil 

Polyculture et élevage Q 

Industrie laitière TS 
CQA Sidi Hammadi 

Polyculture et élevage Q 

Horticulture T 
CQA FBS/LA FBS 

Polyculture et élevage Q 

Mécanique agricole Q CQA Ouled Fennane 

Polyculture et élevage Q CQA Bir Mezoui 
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البيضاء سطاتالدار  جهة  

 مركز التكوين  المستوى التخصصات 

Gestion des entreprises agricoles 

TS 
IPSMTSGCA 

 
Commercialisation d’intrants agricoles 

Cultures ornementales et aménagement des 

espaces verts 

Élevage BOC T ITA Chouia 

Horticulture T ITA Khmiss Mettouh 

Polyculture élevage 
Q 

 

ITA Khmiss Mettouh  

CQA Ouled Moumen 

Mécanique agricole Q CQA Ouled Moumen 

Installation des systèmes d’irrigation Q CQA Khemis Zemamra 

Divers métiers selon la demande 
Apprentissage 

 

ITA Khmiss Mettouh  

CQA Ouled Moumen 

CQA Khemis Zemamra 

 

 

درعة تافياللت  جهة  

 مركز التكوين  المستوى التخصصات 

Technico-commercial en production 

horticole 

TS 

ITSA Errachidia / LA 

Sijilmassa 
Horticulture T 

Polyculture- Élevage Q 

Arboriculture fruitière Q 

Polyculture- Élevage Q CQA Kelaat M’Gouna 

Divers métiers selon la demande 
Apprentissage ITSA Errachidia  

CQA Kelaat M’Gouna 

 

 

مراكش آسفي  جهة  

 مركز التكوين  المستوى التخصصات 

Commercialisation des intrants agricoles (APC) TS 

ITSA Souihla 

Gestion des entreprises agricoles TS 

T.C en production horticole TS 

Horticulture (APC) T 

Production maraîchère (APC) Q 

Polyculture - Élevage 
T 

ITA Jemaa Shaim / L.A JS 
Q 

Polyculture - Élevage Q 
CQA Attaouia 

Installation des systèmes d’irrigation (APC) Q 

Production maraichère (APC) Q CQA O. Bougrine 

Polyculture - Élevage Q CQA Chichaoua 
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سوس ماسة  جهة  

 مركز التكوين  المستوى التخصصات 

Commercialisation des intrants agricoles TS 
ITSA Ouled Teima / LA 

Ouled Teima 
Gestion des entreprises agricoles TS 

Horticulture T 

Technico-commercial en production horticole TS 

ITSA Ait Melloul Cultures ornementales et aménagement 

paysager 
TS 

Polyculture - Élevage Q CQA Taroudant 

Polyculture - Élevage Q CQA Tiznit 

Production maraîchère Q 

CQA Sidi Bibi 
Production des plantes aromatiques et 

médicinales 
Q 

Arboriculture fruitière Q 

 

كلميم واد نون جهة  

 مركز التكوين  المستوى التخصصات 

Horticulture T 

Institut Technique 

Agricole de Guelmim 

Élevage bovins, ovins et caprins T 

Production maraîchère Q 

Polyculture - Élevage Q 
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مدة التكوين  

 وأهدافه 

نييين متخصصيين  عييداد تل هييدف إىل إ سيينتن ،وي ييية  شييلا  العموم نييين املتخصصيين يف األ هييد التل كييوين مبعا يييدوم الت

(Techniciens Spécialisés ،مييارين سيين املع تيي  املهند سييات ،مكا تيي  الدرا ليياوالت ،مكا مييل يف امل مييؤهلن للع  ) 

 مكات  الطبوكرافين ، املختربات....

 التخصصات 

 

 معهد فا  معهد أكادير وجدة معهد معهد مراكش الشع 

 والنلل اللوجستيكشعبة تدبل  •
 X   

 X X X X شعبة اهلندسة املدنية •

شروط  

 الترشيح 

 الشروط الشع 

ردبير  

  اللوجستي 

 والنقل 

ئيييية  يييييا شييييهادة ال) : 1الف جيييياوز بكالور لييييثالث ال تت ا

 سنوات األخلة(

 بكالوريا علوم رياضية تأت أو تبت -

 أو علوم فيزيا ية أو علوم احلياة واألرض -

 ؛أو علوم اقتصادية أو علوم التدبل ا اسباتي -

سييلك  - ييية م يييا مهن سييلك أو بكالور سييتيك وم اللوج

 ؛مسلك التجارة ا اسبة

سيييين  - جيييياوز ال جييييراص  23ال يت تيييياريخ إ نييييد  سيييينة ع

 .املباراة

 :2الفئة 
لييوم أو  - صييلون علييى اإلجييازة يف الع احلا

وال يتجاوز  العلوم االقتصادية والتدبل

 سنة عند تاريخ إجراص املباراة 26السن 

ليييتلين يف  - ليييوم ا ليييى دب صيييلون ع أو احلا

لييل اللوجستيك  4ومتييوفرون علييى  والن
 سنوات من األقدمية يف إطارهم.

شعبة  

الهندسة  

 المدنية 

ئيييية  لييييثالث : 1الف جيييياوز ا يييييا ال تت شييييهادة البكالور  (

 سنوات األخلة(

 بكالوريا علوم رياضية تأت أو تبت -

 واألرضأو علوم فيزيا ية أو علوم احلياة  -

 ؛أو علوم وتكنولوجيات كهربا ية  أو ميكانيكية -

نيياص واألشييلا  هندسيية  شعبةأو بكالوريا مهنية  - الب

 ؛ومسلك رسم البناصالبناص أوراش مسلك  :العمومية

 سنة عند تاريخ إجراص املباراة 23ال يتجاوز السن  -

 :2الفئة 
احلاصلون على اإلجازة يف العلوم وال  -

سيييين  جيييياوز ال تيييياريخ  26يت نييييد  سيييينة ع

 إجراص املباراة

ليييوم  - ليييى دب صيييلون ع فيييون احلا أو املوظ

تييوفرون  ييية وم شييلا  العموم لييتلين األ ا

ليييييييى  يييييييية يف  4ع مييييييين األقدم سييييييينوات 

 إطارهم.

كيفية  

 القبول

 

 :االنتلاص يتم اللبو  عن طري 
 

 الترشيح 

شيهادة اإلجيازة   - بية  ،  ي بالنسبة للحاصلن على شهادة البكالوريا أو  عيرب البوا خيال  اآلجيا  ا يددة  التسيجيل 

  concours-istp.mtpnet.gov.maاإللكرتونية: 

ييية،  ييي  الوطن قيية التعر كييذا بطا يييا و ييية بكالور سيينة الثان خييال  ال هييا  ليينل  ا صييل علي يييان ا يييل ب يييتعن حتم و 

 وبالنسبة حلاملي اإلجازة    كذلك حتميل شهادة اإلجازة؛ 

سيل بالنسبة للموظفن احلاصل  - عيرب التسل ن على شهادة التلين،    إرسا  ترشيحاتهم خال  اآلجا  ا يددة 

 اإلداري إىل مديرية املوارد البشرية ، ويتكون مل  الرتشي  من الوثا   التالية:

 طل  مشفوع مبوافلة الر يس املباشر؛ -

 نسخة من قرار التعين يف اإلطار؛ -

 نسخة من دبلوم التلين. -
سيتم اإلعالن عن النتا ج وكذا اجلدولة الزمنية للتسجيل باملعاهد وعرب البوابتن: 

www.equipement.gov.ma و concours-istp.mtpnet.gov.ma    

عنوان 

 المؤسسة 

 0524301753: اهلات ــ  40000آسي ، الداوديات، مراكش املنارة زنلة : معهد مراكش 

 0536540013: اهلات ــ  60050حييى، وجدة ، سيدي طري  بوقناد : معهد وجدة 

 أكادير،حي تدارت 113بلوك : ديرامعهد أك 

  0679824676اهلات : ، فا  -حي كريم العمراني، الدكارات : معهد فا 
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مدة التكوين  

 وأهدافه 

 

سنتن  ووجدة املعمارية مبكنا يدوم التكوين مبعهد تكوين التلنين املتخصصن يف التعمل واهلندسة 

نييين متخصصيين ) عييداد تل مييؤهلن للعمييل يف قطيياع  Techniciens Spécialisésويهدف إىل إ  )

 اإلسكان والتعمل.

 

شروط  

 الترشيح 

 

 يشرتط يف املرتش  أن يكون:

ييية  • نييون تطبيل ضييية أو ف ييية، علييوم ريا يييا )علييوم جتريب شييهادة البكالور شييعبة  حاصال على  أو 

 (؛البناص واألشلا  العمومية

لييتلين أو  • يييا( شييهادة ا شييهادة البكالور لييى  صييال ع سيية ) وحا لييتعمل واهلند ييية: ا شييع  التال يف ال

 (%10. )يف حدود تعادهلاأو شهادة  املعمارية، البناص واهلندسة املدنية، الرسم املعماري

سيينة الرتشييي  دجنييرب 31إىل كاية  سنة على األكثر 25و 17ما بن باللا من العمر   •  ميين 

  ؛ سنة( 30)بالنسبة للمرتشحن املوظفن،    أن ال يتعدى السن 

 .12/20مبعد  عام ال يلل على حصو  املرتش  على شهادة البكالوريا  •
 

مسطرة  

 االنتقاء

 

 اللبو  عن طري  مباراة تشمل ما يلي:يتم 

 انتلاص أوليا؛ •

 (؛ 2  مبعامل2اختبار كتابي: الرياضيات والرسم) •

 (.2  مبعامل2العربية ) ن  للتحليل والرتمجة إىل الللة •

ييية اختبار شفوي يتمحور حو   • صييلة مبجيياالت اهلندسيية املعمار خييرى ذات  مواضيع عامة وأ

 (.1التعمل)معاملو
 

  الترشيح

 والتسجيل 

 

يفت  باب التسجيل للمباراة عرب البوابتن اإللكرتونيتن لوزارة إعداد الرتاب الوطين والتعمل 

  -  www.muat.gov.ma www.mhpv.gov.maواإلسكان وسياسة املدينة: 
 وذلك خال  الفرتة ا ددة هلذه العملية .

املرشحن امللبولن على عرب البوابتن اإللكرتونيتن عند نهاية عملية االنتلاص األولي، يتم نشر لوا   

 للوزارة.

 على املرتشحن امللبولن الجتياز املباراة حتميل وطبع االستدعاص عرب البوابتن اإللكرتونيتن للوزارة.

عنوان 

 المعاهد

معهد تكوين التلنين املتخصصن يف التعمل 

 واهلندسة املعمارية.

 مكنا جنان بنحليمة، اإل اعيلية ، 

معهد تكوين التلنين املتخصصن يف التعمل واهلندسة 

 وجدة - املعمارية
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مدة التكوين  

 وأهدافه 

صييين ) نيييين متخص عيييداد تل هيييدف إىل إ سييينتن وي عيييادن  هيييد امل كيييوين مبع  Techniciensييييدوم الت

Spécialisés ) مؤهلن للعمل يف قطاعي الصناعة واملعادن. 

 التخصصات 

 

 

 التطبيقية؛  ا اجليولوجي • الكهروميكانيك؛ •

 ؛الكيمياء الصناعية   • املعادن واملقالع؛ •
 

 شروط الترشيح 

 

 :يلج سلك التلين املتخص 

يييا : • شييهادة البكالور صييلون علييى  ييية، علييوم احلييياة واألرض، علييوم  املرتشحون احلا علييوم فيزيا 

يييييا لييييوم وتكنولوج ضييييية تبت، ع لييييوم ريا ضييييية تات، ع يييييات  تريا لييييوم وتكنولوج ييييية، ع كهربا 

 ميكانيكية أو ما يعادهلا؛

ييييا • شيييهادة البكالور ليييى  صيييلون ع شيييحون احلا صييييانة  املرت ـيييـ ال كيييانيكي ـ صييينيع املي يييية: الت املهن

 الصناعية؛

ليييو • ليييى دب صيييلون ع شيييحون احلا صيييلة املرت صيييات ذات ال حيييدى التخص ليييه يف إ ميييا يعاد ليييين أو  م ت

 من عدد امللاعد. %10بالشع  املتوفرة باملعهد، وذلك يف حدود 
فييو  يشرتط على حاملي شهادة البكالوريا يف العلوم التجريبية ميزة ال بأ  به ، كمييا يشييرتط علييى وما 

 نة عند تاريخ بداية التكوين.س 30مجيع املرتشحن احلاصلن على البكالوريا أال يتجاوز عمرهم 

 

 خيتتم هذا السلك بتسليم دبلوم التلين املتخص .

 كيفية القبول 

 

ييي   - عيين طر يييا  حليياملي البكالور سييبة  بييو  بالن لييىيييتم الل نيياص ع ليياص ، ب هييا يف  انت عييدالت ا صييل علي امل

 ،امتحان البكالوريا

 انتلاص + اجتياز اختبار كتابي أو شفوي.بالنسبة للحاصلن على دبلوم تلين، يتم اللبو  عن طري :  -

نييوان  - ييي  الع عيين طر سييواص  شييفوي  تييابي أو ال بييار الك ييياز االخت بييولن الجت سييتدعاص املرتشييحن املل سيييتم ا

 اإللكرتوني  أو اهلات .
 

 الترشيح إيداع

 

 يتكون مل  الرتشي  من الوثا   التالية:

 املرتشحون احلاصلون على شهادة البكالوريا: -1

 ؛ : www.emm.ac.maعرب املوقع اإللكرتوني للمعهد استمارة الرتشي تعبئة  •
 على املرتش  تفلد املوقع لتتبع مآ  ترشيحه

 املرتشحون احلاصلون على دبلوم التلين: -2

 ؛ مع اإلشارة لرقم اهلات  (CV)سلة ذاتية للمرتش     •

 عليها؛نسخة من دبلوم التلين أو ما يعادله أو شهادة النجا  مصاد   •

 .أو ما يعادله مصاد  عليها بيان النل  ا صل عليها يف سلك التليننسخة من  •

ضييييييييييييو ي  سيييييييييييي  ال عييييييييييييد امل ليييييييييييي  ب سييييييييييييل امل نييييييييييييي: (Scanné)ير نييييييييييييوان اإللكرتو إىل الع

concours.passerelle@emm.ac.ma    

ممييييراتت أو ت  بييييارة ت بييييا لع شييييارة وجو مييييع اإل سييييفله  ملييييبن أ نييييوان ا يييييد إىل الع عييييرب الرب سييييل  أو ير

passerelle ت 

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 

نييين متخصصيين )مبعهد ايدوم التكوين  عييداد تل هييدف إىل إ سيينتن وي سيييت  عييادن بتوي  Techniciensمل

Spécialisés .مؤهلن للعمل يف قطاعي الصناعة والطوبوكرافيا) 

 التخصصات 

 

 

 ينظم التكوين يف املعهد يف التخصصات التالية:

 اهلندسة الطبوكرافية؛ •

 .الذاتيةالكهروميكانيك واألنظمة  •

 شروط الترشيح 

 :التلنين املتخصصنـــ 

يييا : • شييهادة البكالور ييية، علييوم احلييياة واألرض، علييوم  املرتشحون احلاصلون علييى  علييوم فيزيا 

يييييا لييييوم وتكنولوج ضييييية تبت، ع لييييوم ريا ضييييية تات، ع يييييات  تريا لييييوم وتكنولوج ييييية، ع كهربا 

 ميكانيكية أو ما يعادهلا؛

ييييا • شيييهادة البكالور ليييى  صيييلون ع شيييحون احلا صييييانة  املرت ـيييـ ال كيييانيكي ـ صييينيع املي يييية: الت املهن

 الصناعية؛

 سنة على األكثر عند حدود تاريخ بداية التكوين ؛30باللا من العمر •

تييوفرة  • شييع  امل صييلة بال ليية يف التخصصييات ذات ال شييهادة معاد لييين أو  لييوم ت لييى دب صييال ع أو حا

 .(%10)يف حدود  باملعهد

 كيفية القبول 

ييي   عيين طر يييا  حليياملي البكالور سييبة  بييو  بالن لييىيييتم الل نيياص ع ليياص ، ب هييا يف  انت عييدالت ا صييل علي امل

 ،امتحان البكالوريا

بييار كتييابي أو  ييياز اخت ليياص + اجت ييي : انت عيين طر بييو   يييتم الل لييين،  لييوم ت لييى دب صييلن ع سييبة للحا بالن

 شفوي.

  مسطرة

   الترشيح

 

 :ن على شهادة البكالوريابالنسبة للمترشحين الحاصلي (1
 يتم تعبئتها من طرف املرتش  عرب املوقع :  يتكون مل  الرتشي  من استمارة الرتشي   ال 

www.emm.ac.ma 

 ددة لعملية الرتشي .وذلك خال  اآلجا  ا  ،طبعهابعد ملئها يتم 

 بالنسبة للمترشحين الحاصلين على دبلوم تقني أو شهادة معادلة:  (2
 يتكون مل  الرتشي  من الوثا   التالية:

 ؛سلة ذاتية للمرتش   •
 ؛نسخة من دبلوم التلين أو ما يعادله أو شهادة النجا  مصاد  عليها •
 . اعليهمصاد  أو ما يعادله  لتلينسلك  انل  ا صل عليها يف البيان نسخة من   •

 :التاليللوثا   إىل العنوان اإللكرتوني (Scanné)، بعد املس  الضو ي ترسل ملفات الرتشي  

concours.passerelle@emm.ac.ma 

حلييرام  ليية مشييعر ا مبييراكش، زن عييادن  سيييل، ص.ب:  -أو عرب الربيد إىل العنوان التالي: ت معهد امل ـييـ  2402إ

 كيليز ــ مراكش

  .  يف موضوع مراسلة الربيد اإللكرتوني « passerelles »مع اإلشارة وجوبا إىل عبارة تممراتت أو 

بيية  عييرب البوا هييد وكييذا  تييا ج باملع شيير الن ييية  تن قيية  www.imt.ac.maاإللكرتون قييع وزارة الطا ، وكييذا مو

 .www.mem.gov.ma : واملعادن
 

عنوان 

 المؤسسة 

 64850ملعادن بتويسيت / عرب وجدة، الرمز الربيدي ا معهدالعنوان: 

 0536654096الفاكس   0536654003اهلات  
 

 

 

  

 

 
 

http://www.emm.ac.ma/
mailto:concours.passerelle@emm.ac.ma
http://www.imt.ac.ma/
http://www.mem.gov.ma/
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 التكوين أهداف
بهذه املعاهد إىل إعداد تلنين متخصصن يف نلل البضا ع واألشخاص وفح  وإصال  يهدف التكوين 

 السيارات.

مدة التكوين  

 والتخصصات 

 

لييين متخصيي  يف التخصصييات  يدوم التكوين سنتن حيصل بعدها الطال  املتخر  على دبلوم تلين أو ت

 التالية:

 واللوجستيكتلين متخص  يف استلال  النلل  •

 تلين يف إصال  عربات الوزن الثليل •

 تلين سا   نلل البضا ع •

 تلين سا   نلل األشخاص •

 تلين يف الفح  التلين للسيارات •

 تلين يف تعليم السياقة •

• ... 

 شروط الترشيح 

 يشرتط يف املرتش  ما يلي:

 التلين؛مستوى البكالوريا بالنسبة ملستوى  •

 احلصو  على البكالوريا بالنسبة ملستوى التلين املتخص . •

 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 عن 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 

 املعهد تكوينا مبستوى التلين والتلين املتخص  يف التخصصات التالية:يلدم 

▪ Chaudronnerie Aéronautique (T) 

▪ Matériaux Composites en Aéronautique (T) 

▪ Ajustage montage de cellules Aéronefs (T) 

▪ Logistique Aéroportuaire et Gestion de Fret (TS) 

▪ Mécatronique (TS) 

▪ Usinage sur Machines-Outils à  Commande Numérique (TS); 

▪ Traitement de Surface (TS); 

▪ Météorologie (TS). 

 شروط الترشيح 
 مستوى البكالوريا ) علمية أو تلنية ( بالنسبة ملستوى التلين؛ •

 بالنسبة ملستوى التلين املتخص . احلصو  على البكالوريا )علمية أو تلنية ( •

 كيفية الولوج 

 يتم ولو  مستوى التلين املتخص  عن طري  مباراة تنظم كما يلي:

 املرحلة األوىل: انتلاص أولي بناص على نتا ج البكالوريا. •

 املرحلة الثانية: إجراص اختبارات كتابية •

 جلنة االنتلاص النها ي. املرحلة الثالثة: ملابلة  مع •

 ملف الترشيح 

 مل  الرتشي  من الوثا   التالية: يتكون

 درهما (؛ 50مل  الرتشي   ) الذي يتم شرا ه مبركز التكوين املهين:   •

 صورتان مشسيتان؛ •

من البكالوريا مصاد  عليها بالنسبة ملستوى  شهادة مدرسية بالنسبة ملستوى التلين/  نسخة •

 تلين متخص .

 علد ازدياد بالنسبة للذين ال يتوفرون على بطاقة التعري  االلكرتونية. •

 نسخة من بطاقة التعري  مصاد  عليها. •

 مطبوع التسجيل الذي يتم طبعه بعد التسجيل على األنرتنيت. •

 ليه )بالنسبة للتلين املتخص (.بيان النل  النها ي مسلم من األكادميية مصاد  ع •

للمزيد من  

 المعلومات
 www.ofppt.ma زيارة املوقع اإللكرتوني: أو   0522539041االتصا  على الرقم: 
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أهداف 

 التكوين

 ومدته 

ضيياص لييدار البي هييد ) با هييدف املع سييا  طنجيية   ،ي كييوين أ لييديم ت طييرة( إىل ت مييل يف قطيياع واللني هييل للع كييوين مؤ وت

نييات  هييد تكوي لييدم املع هييد، كمييا ي صناعة السيارات، باإلضافة إىل إجراص حبوث وجتارب خمربية مبختييربات املع

سيييارات  صييناعة ال هييد يف تنمييية  مستمرة بالنسبة للعاملن يف املؤسسات ذات الصلة باللطاع، وبذلك يساهم املع

 مدة التكوين سنتن. 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 industriels Automatisés 
• Systèmes industriels 

Automatisés 
• Systèmes Automatisés 

  • Maintenance Automobile 

  
• Electromécanique des 

systèmes industriels 

شروط   

 الترشيح 

 يشرتط يف املرتش  ما يلي:

أو مهنية، أو حاصال على دبلوم تلين أن يكون حاصال على شهادة البكالوريا علمية أو تكنولوجية  •

 ؛يف ختص  مناس  للشعبة املختارة 

 الدراسية.السنة سنة عند بداية  30أال يتجاوز عمره  •

كيفية  

 الولوج

 يتم الولو  عن طري  مباراة تنظم كما يلي:

 املرحلة األوىل: انتلاص أولي. •

 .الفرنسية - الفيزياص -التالية: الرياضيات املواد املرحلة الثانية: إجراص اختبارات كتابية يف  •
 فل . الفيزياص والرياضيات  مادتي  بالنسبة ملعهد طنجة، جترى االختبارات الكتابية يف

ملف  

 الترشيح 

 ؛: www.ifmia-sa.maمطبوع    ملؤه وحتميله على املوقع اإللكرتوني للمعهد  •

 نسخة مصاد  عليها من شهادة البكالوريا ؛ •

 دبلوم التلين؛ مصاد  عليها منأو نسخة  •

 نسخة مصاد  عليها من بطاقة التعري  الوطنية؛ •

 ؛(pour les bacheliersاالمتحان املوحد الوطين ) نسخة مصاد  عليها من بيان نل   •

 ؛(pour les bacheliersاالمتحان املوحد اجلهوي) نسخة مصاد  عليها من بيان نل   •
 

عناوين  

 المراسلة 

إىل  الربيد العاديتودع ملفات الرتشي  مباشرة لدى إدارة املعهد أو ميكن إرساهلا عرب عند فت  باب الرتشي ، 

 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 متخصصن يهدف التكوين بهذا املعهد إىل إعداد عاملن وتلنين 

 املتجددة والنجاعة الطاقية ، مواكبة لالسرتاتيجية الطاقية الوطنية.

مدة التكوين  

 والتخصصات 

يدوم التكوين باملعهد سنتن حيصل بعدها الطال  املتخر  على دبلوم  تلين متخص  يف أحد 

 التخصصات التالية:

 

 

 التخصصات املعهد

 

 Efficacité Energétique (EE) ـ معهد وجدة 

 معهد ورزازات   Systèmes Energie Solaire (SES) ـ

 معهد طنجة 
 Efficacité Energétique (EE) ـ

 Systèmes Energie Solaire (SES) ـ

   Systèmes Eoliens (SEO) ـ

 

 شروط  الترشيح

 يشرتط يف املرتش  ما يلي:

 سنة  ؛ 30السن: أال يتعدى  ▪

 :يف إحدى الشع  أو املسالك التالية بكالورياشهادة الأن يكون حاصال على  ▪
ـــ شعبة العلوم التجريبية )مسلك العلوم الفيزيا ية أو مسلك علوم احلياة واألرض أو 

 مسلك العلوم الزراعية(؛
 ـــ شعبة العلوم الرياضية )أ( أو )ب(؛

 ـــ شعبة العلوم والتكنولوجيات الكهربا ية أو امليكانيكية.
 صناعيةبكالوريا مهنية ـــ 

 أو حاصال على دبلوم تلين يف التخصصات ال  هلا عالقة مبجا  التكوين. ▪

 كيفية الولوج 

 يتم اللبو  عن طري :

 ؛أولي ـ  انتلاص 1

 .مع جلنة، بالنسبة للملبولن يف االنتلاص األولي ـ   ملابلة شفوية 2

 نلطة امللابلة الشفوية( )معد  االمتحان الوطين للبكالوريا +/ 2معد  اللبو : 

 كيفية الترشيح 

 املسب  عرب األنرتنيت وإرسا  مل  الرتشي  اإللكرتوني عرب استمارة التسجيل التسجيل

 الراب  التالي:التسجيل من خال   استمارةملص ــــ 

http://inscription.ifmeree.ac.ma/ 
 ــــ الوثا   املطلوبة: 

 (؛CIN) بطاقة التعري  الوطنيةنسخة طب  األصل من  •

ميين نسخة  • ييياطب  األصل  سييلك  شييهادة البكالور ميين  ييية  سيينة األوىل والثان ليينل  لل يييان ا وب

 البكالوريا بالنسبة حلاملي شهادة البكالوريا؛

قييدره  • ليية لالسييرتداد( 100نسخة من ورقة أداص واج  مل  التسجيل و كييل قاب يف  درهييم ) 

 : IFMEREEاخلاص مبعاهد  احلساب البنكي
: 007780000694900000038165 oAttijariwafa banque N 

 نسخة طب  األصل من دبلوم التلين وبيان النل  ملستوى التلين بالنسبة للتلنين. •
   

ريد اإللكتروني بال المؤسسة   الهاتف 
IFMEREE   وجدة concours-oujda@ifmeree.ac.ma 0536 70 50 59  /  0767402196 

IFMEREE طنجة concours-tanger@ifmeree.ac.ma 06 61 76 79 13  /0539395140 

IFMEREE ورزازات concours-ouarzazate@ifmeree.ac.ma 06 62 73 51 21  /0666819372 
 

 

 
 

 

 

 www.ifmeree.maللمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع التالي: 
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أهداف 

 التكوين 

 اللطاع يف للعمل مؤهلن ،(Techniciens Spécialisés)   متخصصن تلنين إعداد إىل التكوين يهدف

 .والفندقي السياحي

مدة 

التكوين  

 والدبلوم

سييية تيييدوم صيييل سييينتان الدرا عيييدها حي لييي  ب نييياج  الطا ليييى ال ليييوم ع ليييين دب صييي  ت قييية يف( DTS)متخ  الفند

 .والسياحة

 

شروط   

 الترشيح 

 شروط الرتشيح الشعبة املعهد

 احملمدية
 املطعمةإدارة مساعد  -
 السياحي والفندقي التسوي   -

 واخلدمات املطعم فن الطبخ فن -

 ) بكالوريا)مجيع الشع; 

 دبلوم التلين الفندقي أو 

 ؛حي اوالسي

  :سنة على األكثر  30السن

 بتاريخ بداية التكوين

 أكادير
 السياحيوالتسوي  الفندقي  -

 تلنيات التدبل الفندقي-

 مراكش

 

 التنشي  السياحي-

 السياحيوالتسوي  الفندقي  -

 ورززات
 مصمم ومراف  مشاريع السياحة والبيئة -

 مرشد الفضاصات الطبيعية -

 أنسـ 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 الرتش  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 

 .اختبارا شفويا بالنسبة للملبولن يف االختبارات الكتابية 
  

ملف 

 الترشيح 

  :اللكتروينا الرابأ  عرب  يلهامحت ميكن ةأمعب الترشيح استمارة (1

http://www.tourisme.ac.ma 

 ؛ املترشح هاتف ورقم اللكتروينا العنوان نميتض خطي طلب (2

 ؛  عليها مصادق االلكترونية الوطنية التعريف بطاقة من نسخة أو االزدياد عقد من نسخة (3

املديرية القليمية لوزارة  طرف من عليها ومصادق العمومي للقطاع بالنسبة أصلية ( مدرسية شهادة (4

 ؛ )خلاصا للقطاع بالنسبة التربية الوطنية والتكوين املهين والتعليم العا  والبحث العلمي،

 ؛  مشسيتان صورتان (5

 . املترشح أو املترشحة عنوانو اسم النمحي متنربان ظرفان (6
 

 إىل العنوان أسفله العادي ، مباشرة باملعهد أو ترسل عرب الربيديف اآلجا  ا ددةتودع ملفات الرتشي  

 العنوان 
 العناوين في الصفحة الموالية

 www.tourisme.ac.maللمزيد من المعلومات: 

 

  

 

 

 1 
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أهداف التكوين  

 ومدته 
 .والفندقي السياحي اللطاع يف للعمل ،مؤهلن(Techniciens)  تلنين إعداد إىل ويهدف سنتن التكوين يدوم

شروط   

 الترشيح 

 شييهادة التأهيييل  مستوى دراسي أدناه السنة اخلتامية كاملة من سلك البكالوريا أو مييا يعادهلييا أو حصييال علييى 

 املهين الفندقي ؛

  سنة عند بداية التكوين. 30السن أقل من 

 الشعب 

 :األولىلسنة ا

 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 الرتشي  يتم ملؤها عرب املوقع اإللكرتوني (1
 ورزازات والسعيدية.، بالنسبة ملرتشحي املعاهد املتخصصة مبراكش، أكادير، ا مدية وفا  أنس

 طل  خطي للمشاركة يف املباراة يتضمن رقم اهلات  والربيد اإللكرتوني للمرتش ؛  (2

 ؛أو نسخة من بطاقة التعري  الوطنية اإللكرتونية مصاد  عليها نسخة من علد االزدياد (3

وزارة الرتبية ل شهادة مدرسية )أصلية بالنسبة لللطاع العمومي ومصاد  عليها من طرف املديرية اإلقليمية (4

 ( ؛بالنسبة لللطاع اخلاصوالتعليم العالي والبحو العلمي الوطنية والتكوين املهين 

 ( فتوكرافيتان ؛2صورتان ) (5

 اسم وعنوان املرتش ؛ نمالحي انمتنربان ظرف (6
 

لييى  شييروط املرتشييحن املرتشييحات أو افع سييتوفن ل لييو  وامل ييياز اكبن يف الييرالو ليي ة، ابييارملالرتشييي  الجت سييا  م  إر

 .ختيارها ال  مت اخلاص باملؤسسة الرتشي  مبكت  االستلبا  اأو وضع مل   ،لربيد الرتشي  عن طري  ا

عناوين  

 هداالمع

 سال 1584معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية بسال، حي االنبعاث ص ب: 

 طنجة 175معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية بطنجة، زنلة الدكتور فر  ص ب: 

 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 294التكنولوجيا الفندقية والسياحية بوارززات، شارع موالي رشيد ص.ب: معهد 

 معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية بالسعيدية، شارع حممد اخلامس السعيدية

 أرفود 89معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية بأرفود، طري  الريصاني ص.ب: 

ييية  يييا التطبيل صيي  للتكنولوج هييد املتخ ثييانوي املع ييي  ال ييية الطر سييياحية با مد ييية وال بيياط ص.ب:  101الفندق جتيياه الر  155ا

 ا مدية

 ديراآك 353املعهد املتخص  للتكنولوجيا التطبيلية الفندقية والسياحية بآكدير شارع موالي عبد اهلل، ص.ب: 

 مراكش 556اد  ص.ب: املعهد املتخص  للتكنولوجيا التطبيلية الفندقية والسياحية مبراكش، شارع حممد الس

 
 

 

 

  

  www.tourisme.gov.maللمزيد من المعلومات:
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أهداف 

 التكوين

هييد كييوين  باملع هييدف الت جمييا   ي نييين متخصصيين يف  نييين وتل كييوين تل سييينما إىل ت هيين ال املتخصيي  يف م

 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

صيييييييييييية صييييييييييييوير  من الت

 واآلليات

 مستوى الثانية بكالوريا علمية

 تلين

 سنتان

بييييييييييييس صييييييييييييميم املال  ت

سيييييييييييييييييييييييييييييييييييييينما ية  ال

 واالستعراضية

آداب  مستوى الثانية بكالوريا علمييية أو

 وعلوم إنسانية

قيييييييية  يييييييييلاحلال  والتجم

 السينما ي

آداب  بكالوريا علمييية أومستوى الثانية 

 وعلوم إنسانية

 بكالوريا مجيع الشع  تدبل اإلنتا ا افظة و

تلين 

 متخص 

 بكالوريا مجيع الشع  الديكور واملناظر

 بكالوريا مجيع الشع  املؤثرات اخلاصة

صيييييييييري سيييييييييمعي الب : ال

 اختيار الصورة

 بكالوريا علمية

 

كيفية  

 القبول

 للتكوين مبستوى التلين عن طري  مباراة تشمل:يتم اللبو   •

 اختبارات تكميلية حس  خصوصيات الشعبة املختارة. ــملابلة فردية  ــاختبارات معرفية وسيكوتلنية 

 يتم اللبو  للتكوين مبستوى التلين املتخص  عن طري  مباراة تشمل: •

 ملابلة فردية. ــانتلاص بناص على نل  البكالوريا 

 الترشيح ملف 

 مستوى التقين املتخصص مستوى التقين

 :التسجيل عرب املوقع اإللكرتوني •

https://takwine.ofppt.ma 
سييييييجيل  • قييييية الت ميييييين بطا سيييييخة  ن

 املوقع؛ب

 من علد االزدياد؛ ةنسخ •

ميييين ال • سييييية املشييييهادة سييييختان  در

سيييينة  سيييية بال عيييية الدرا بييييت متاب تث

 الثانية بكالوريا بأكملها؛

سييييخ • ييييي   تانن قيييية التعر ميييين بطا

 ؛مكربة ومصاد  عليها الوطنية

 صورتان مشسيتان؛ •

 شهادة طبية . •
بيية علييى كييل  ليي  التوجيييه باإلجا ملص م

تيييييي   ضييييييعه مبك بيييييية وو سييييييئلة املطلو األ

 احلار  العام يف اآلجا  ا ددة لذلك.

 :التسجيل عرب املوقع اإللكرتوني •

https://takwine.ofppt.ma 
 املوقع؛التسجيل بنسخة من بطاقة  •

 نسختان من علد االزدياد؛ •

 ؛مصاد  عليهامن شهادة البكالوريا تان نسخ •

سيييييخ • شيييييهادة تان ن جيييييازةمييييين  سيييييبة  اإل هيييييا بالن صييييياد  علي م

 ؛للمجازين

مييين  • سيييختان  نيييات ن هيييا يف امتحا صيييل علي تيييا ج ا  شييي  الن ك

 البكالوريا؛

 نسختان من علد االزدياد •

 ؛مصاد  عليهامكربة و من بطاقة التعري  الوطنية تاننسخ •

 صورتان مشسيتان؛ •

 شهادة طبية . •
بيية ووضييعه  بيية علييى كييل األسييئلة املطلو ملص مل  التوجيييه باإلجا

 مبكت  احلار  العام يف اآلجا  ا ددة لذلك.

 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، العرا ش، آسفي، طانطان والعيون إىل تكوين  يهدف التكوين  مبعاهد

 تلنين يف الصيد الساحلي يف الشع  التالية:

 ربان الصيد البحري؛ -

 ميكانيكي من الدرجة الثالثة؛ ضاب  -
 .سنتانومدته  داخلينظام التكوين بهذه املعاهد 

شروط  

 الترشيح 

 يشرتط يف املرتش  :

 سنة عند متم شهر دجنرب من سنة الرتشي ؛ 30ال يتجاوز سنه  -

 .أو الشع  املهنية مستوى السنة اخلتامية بكالوريا علمية أو تكنولوجية -

ن يثبت توفره على  أبالنسبة للمهنين، يشرتط أن يكون املرتش  حاصال على دبلوم التأهيل املهين البحري و

 شهرا من املالحة الفعلية على منت مراك  الصيد. 12على  األقل

 ملف الترشيح 

 

 يتكون مل  الرتشي  من الوثا   التالية:

 طل  خطي؛ -

 نسخة من بطاقة التعري  الوطنية؛ -

 شهادة مدرسية؛ -

 بيان النل  للسنة األوىل بكالوريا والدورة األوىل من السنة اخلتامية من سلك البكالوريا؛ -

 ظرفان بريديان حيمالن اسم وعنوان املرتش  و الطابع الربيدي؛ 2 -

 صورتان فوتوكرافيتان. 2 -

كييوين  - ميين مؤسسيية الت يييه  حييري مصيياد  عل هييين الب بالنسبة للمهنين: نسخة من دبلوم التأهيييل امل

 مع بيان اإلحبار
 .: ــ    مراعاة التوزيع اجللرايفملحوظة

ــ يشرتط من املرشحن الناجحن اإلدالص بشهادة طبية، تثبت ملدرتهم الصحية ملزاولة مهنة حبار، وذلك  

 قبل تسجيلهم بصفة نها ية باملؤسسة.

كيفية  

 القبول

ميية يف   كتابية يف مادتي الفيزياص والرياضيات تتكون من اختبارات يتم اللبو  عن طري  مباراة وثلافة عا

 .يجما  الصيد البحر

 بالنسبة للمهنين: 

 شعبة امليكانيك: اختبار كتابي يف السالمة البحرية و اآلليات البحرية والكهرباص

 شعبة الصيد: اختبار كتابي يف السالمة البحرية وتلنيات الصيد وتلنيات اإلحبار

عناوين  

 المعاهد

 الــــعـــنـــوان التخصص /  املدينة

 شعبة الصيد وشعبة امليكانيك : آسفي
 ، آسفي 361طري  الوليدية، ص ب:  معهد تكنولوجيا الصيد البحري

 www.itpm-safi.ac.ma  - 0524668155 اهلات :  

 شعبة الصيد وشعبة امليكانيك طانطان
  طانطان الشاطىص   معهد تكنولوجيا الصيد البحري

   0528879052اهلات : 

 شعبة الصيد وشعبة امليكانيك : العيون
،  81طري  بوجدور املرسى، ص ب:  معهد تكنولوجيا الصيد البحري

  0528998296www.itpm-laayoune.ac.maاهلات : - العيون

 : شعبة الصيد وشعبة امليكانيك احلسيمة
 اهلات :  ـ  احلسيمة 41ص ب:  معهد تكنولوجيا الصيد البحري

0539982750 www.itpm-alhoceima.ma.com  

 : شعبة الصيد  العرائش
، العرا ش ـ  582ص ب:  معهد تكنولوجيا الصيد البحري

   www.itpm-larache.ma 0539501068اهلات :
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أهداف 

 التكوين

التلنين والتلنين املتخصصن مؤهلن للعمل باإلدارات  تكوين  -التابعة لوزارة الداخلية -تناط بهذه املعاهد 

 واملؤسسات العمومية واجلماعات الرتابية

شروط  

الولوج 

ومدة  

 التكوين

 ينظم التكوين بهذه املعاهد يف سلكن: 

 : ويلجه على إثر مباراة:سلك التلين ◼

 البكالوريا أو ما يعادهلا؛املرتشحون من مستوى أدناه السنة اخلتامية بكاملها من سلك  ( أ

 املرتشحون احلاصلون على دبلوم التأهيل املهين أو ما يعادله. ( ب

 خيتتم هذا السلك بتسليم دبلوم التلين.

 : يلجه على إثر مباراة:سلك التلين املتخص  ◼

 املرتشحون احلاصلون على شهادة البكالوريا أو ما يعادهلا؛ ( أ

حييدود  ( ب لييك يف  لييه وذ مييا يعاد لييتلين أو  لييوم ا صييلون علييى دب بييارى  10 %املرتشحون احلا عييد املت عييدد امللا ميين 

 بشأنها بهذا السلك.
 خيتتم هذا السلك بتسليم دبلوم التلين املتخص .

يييا  سنتنحتدد مدة التكوين باملعاهد يف  يييا وتطبيل يييا، نظر يييا ومهن يييا وتلن مييا علم تييدربون تعلي لييى خالهلييا امل يتل

 وتداري  ميدانية وتعليما عاما يف الرتبية البدنية والفكرية واألخالقية والوطنية.

 ال يسم  للمتدربن بالتكرار إال مرة واحدة خال  مدة التكوين.

كييوين  سييلك الت هييا وإىل  حييداثها وتنظيم قييرار إ نيية و يشار يف الدبلومات ال  تسلمها املعاهد إىل اسم املؤسسيية املكو

 والتخص  الذين مت فيهما التكوين وكذا من  التكوين.والشعبة 

  التخصصات 

 يتم تكوين التلنين والتلنين املتخصصن يف التخصصات التالية:

 سلك التلين املتخص : ( أ

 التخصص  الشعبة 
 أشلا  اجلماعات الرتابية اهلندسة املدنية

 والتنمية املستدامةاملساحات اخلضراص  البستنة واألكرا  واإلعداد الطبيعي

 

 سلك التلين: ( أ

 التخصص  الشعبة 
 البستنة واألكرا  واإلعداد الطبيعي البستنة واألكرا  واإلعداد الطبيعي

 البنايات اهلندسة املدنية

 األرصفة والتطهل اهلندسة املدنية
 

مسطرة  

 الترشيح 

باملوقع  املباراة من خال  تعبئة استمارة طل  الرتشي بعد اإلعالن عن فت  باب الرتشي ، يتم الرتشي  الجتياز 

نييي ) مييات (  http://concours.interieur.gov.maاإللكرتو هييا وتأكيييد املعلو عييد تعبئت سييتمارة، ب هييذه اال تييرب  ، تع

 املضمنة بها بصفة نها ية من طرف املرتشحة أو املرتش ، مبثابة ترشي  لالنتلاص األولي.

ييياز تتم دعوة  بيياراة، الجت املرتشحات أو املرتشحن امللبولن يف عملية االنتلاص األولي، عرب املوقع اإللكرتوني للم

 االختبارات الكتابية.

كيفية  

 القبول

 

 انتلاص أولي (1

 االختبارات الكتابية:  (2
 التالية: الرياضيات ــ  الللة العربية  ــ  الللة الفرنسية. تتضمن )بالنسبة ملباراة للتلين املتخص (  املواد

 االختيارات الشفوية. (3

مقرات 

 المعاهد

 يف كل من: معاهد تكوين التلنين والتلنين املتخصصنملرات  توجد

 إميوزار كندر  ــ  مراكش  ــ  سال  ــ  وجدة  الدار البيضاص  ــ
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كييل  بيية  تعد منحة التعليم العالي والتكوين املهين من بن أولويات الوزارة الوصية، ال  تلتزم بتلديم دعم مادي للطل

كييل  ملييوظفن و سيياتهم ا متييام درا لييى إ سييية ومسيياعدتهم ع ميين مصيياريفهم الدرا جييزص  سيياهمة يف حتمييل  هييدف امل سييتخدمن ب امل

  .العليا
وتلوم املنحة الدراسية يف فلسفتها على أسا  اجتماعي، حبيو يتم منحها وف  معايل حمددة لفا دة الطلبة الذين 

  .الستكما  دراستهم اجلامعيةال تتوفر لديهم االمكانات املادية الضرورية 
ومن أجل مواكبة التطور املعلوماتي وجتاوز العلبات اإلدارية، مت إحداث البوابة الوطنية لطلبات من  التعليم العالي 

  .والتكوين املهين، ال  من شأنها تبسي  اإلجراصات على الطال  الراك  يف االستفادة من منحة التعليم العالي
التالميذ امللاربة احلاصلن على شهادة الباكالوريا الوطنية أو األجنبية، املتمدرسن أو األحرار، سواص يف ميكن للتلميذات و

بيية  عييرب البوا لييدخو   هييين ا كييوين امل عييالي والت ليييم ال حيية التع ميين من لييراكبن يف االسييتفادة  ييية أو االسييتدراكية، ا لييدورة العاد ا

لييراب خييدمتراب  ال من خال  النلر على www.minhaty.ma اإللكرتونية ثييم علييى ا لييك  اتت  يييداع الطليي ت ، وذ بييل تإ ق

  .يوليوز ، تاريخ إكال  اخلدمة إيداع الطل نهاية شهر 
هييذه اخلدميية، وميكيين احلصييو   لييو   ميين و لييتمكن  ضييروريا ل مييرا  خليياص أ نييي ا ويعد التوفر على رمز مسار والربيييد االلكرتو

سييجيل الرتشيي  عليهما بالرجوع للمؤسسة التعليمية التابع هلا الت ييية ت خييال  عمل هييا  ملييدىل ب مييات ا سييتمارة املعلو لميييذ)ة(، أو ا

للباكالوريا بالنسبة للمرتشحات واملرتشحن األحرار، أو إىل املديريات اإلقليمية التابعة لوزارة الرتبية الوطنية والتكوين 

  .نبيةاملهين والتعليم العالي والبحو العلمي بالنسبة للحاصلن على الباكالوريا األج

  :تلرتن االستفادة من املنحة بضرورة توفر الشروط التالية

 االستحلا  االجتماعي،  ✓
 اجلنسية امللربية،  ✓
 ، اجلارية )سنة تلديم الطل (شهادة الباكالوريا برسم السنة  ✓
 التسجيل ومتابعة الدراسة بإحدى مؤسسات التعليم العالي العام والتكوين املهين،  ✓
  .دراسية أخرى ممنوحة من قبل جهات أخرى عدم االستفادة من من  ✓

 

ييية  ييية )الرتب عييات املعن عيين اللطا ممييثلن  يتم البو يف طلبات املن  من طرف جلنة إقليمية بر اسة عامل اإلقليم، تتكون من 

 .الوطنية ، املالية، اجملالس املنتخبة(

 

 
مييدار  بيية  ييية، وكييذا طل سييجلن باملؤسسييات اجلامع بيية امل جييه الطل ييية بو فييت  األحييياص اجلامع كييل  ت عييالي  ليييم ال هييد التع ومعا

املتوفرة على اللسم الداخلي، يف الفرتة املمتدة من يوليوز إىل شتنرب من كل سنة. وال يلبل الطلبة الذين يشييللون منصييبا 

 تؤدى عنه أجرة.

لييدم  يعترب التسجيل باألحياص اجلامعية صاحلا لسنة جامعية واحدة، ويتعن على اللاطنن بها ملادرتها نهاية السنة، والت

 بطل  جتديد اإلقامة للموسم اجلامعي املوالي.

 

 إرفاقها بطل  التسجيل باحلي اجلامعيال حة الوثا   الواج  

 . الكيا يعترب ناق  مل  كل داخل اآلجا  ا ددة لدى احلي اجلامعي املراد السكن فيه، التسجيل طل   ملفات تودع

 نسخة من بطاقة التعري  الوطنية، .1

 يف البكالوريا النل  ا صل عليهابيان  .2

 ؛الدراسة وسلك مستوى حتديد مع العامة العالي التعليم مؤسسات إحدى يف التسجيل شهادة من نسخة .3

  الطال ، سكن شهادة .4
 تسلم من طرف امللاطعة احلضرية مع ولي األمر واحد لربناص الذين يعيشون حتت سل  شهادة التحمل العا لي .5
 ،(AAP050F/07E) منوذ   الضرا   مسلمة من إدارة لربوين السنوي اإلمجالي الدخل شهادة .6

 .شهادة عدم العمل بالنسبة للطلبة املسجلن بسلك املاسرت و الدكتوراه .7
مييييل  ضييييرا   حت ميييين إدارة ال سييييلمة  بييييوين امل سيييينوي لر مجييييالي ال لييييدخل اإل شييييهادة ا ليييي  ب لييييدم الطا ليييية ت شيييييص"يف حا جيييي   "ال  و

 .مسلمة من السلطات ا لية لربوين السنوي للدخل تلديم شهادة إدارية)ها(عليه
 

  

 منحة التعليم العالي

 السكن باألحياء الجامعية 
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 ال حة الوثا   الواج  اإلدالص بها بالنسبة للطلبة ذوي االحتياجات اخلاصة
 شهادة اإلعاقة،نسخة من  .1

 طل  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

 .الطال  سكن شهادة
 

ييية  : مالحظية خييدمات األحييياص اجلامع ميين  سييتفيدوا  جييامعي أن ي سييكن  ميين احلصييو  علييى  نييوا  لييذين م يتمك بيية ا ميكيين للطل

 اخلاصة ا دثة بدعم من الدولة.

 

 مل  طل  جتديد اإلقامة باحلي اجلامعي

 طل  جتديد اإلقامة للموسم املوالي؛ -

 شهادة التسجيل بإحدى املؤسسات اجلامعية؛ -

 ؛أشعةمع صورة  سالمة املرتش  من األمراض املعديةشهادة طبية تثبت  -

 شهادة اإلقامة؛ -

 تنربة حتمل عنوان ولي أمر الطال ؛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 الدار البيضاء

 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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 املراجع 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

  2000ماي  25بتاريخ  4798يتعل  بتنظيم التعليم العالي، الصادر باجلريدة الر ية عدد  01.00اللانون رقم. 

  ( يتعل  مبدرسة علوم املعلومات2016فرباير  26) 1437مجادى األوىل  17صادر يف  2.15.943مرسوم رقم. 

  قيييم سيييوم ر حميييرم  27صيييادر يف  2.11.672املر سيييمرب  23)1433مييين  يييية 2011دي هييين الرتب يييية مل كيييز اجلهو ظييييم املرا حيييداث وتن شيييـأن إ ( يف 

 والتكوين.

  ( يتعل  بإعادة تنظيم األكادميية امللكية العسكرية.2010مار   26) 1431ربيع اآلخر  9صادر يف  2.09.541املرسوم رقم 

  بتنظيم تأكادميية الفنون التلليديةت. 2012شتنرب  28صادر يف  2.12.536املرسوم رقم 

  قيم ليوطين )ر قيم  261119قرار للمدير العام لرمين ا قيم  261219/ ر قيم  261319/ ر قيم  261419/ ر يية  261519/ ر (، بتحدييد كيف

 باريات توظي : حرا  األمن، عمداص شرطة ممتازين، ضباط شرطة وضباط أمن، عمداص شرطة، مفتشي الشرطة.إجراص م
 

قطاع وزاري أو املصدر )

 جامعة أو مؤسسة(

 املوضوع نوع املرجع

الرتبية الوطنية وزارة 

التعليم والتكوين املهين و

 العالي والبحو العلمي

 مذكرة 
جلييييامعي  لييييدخو  ا سييييم ا سيييييل بر جييييارة والت ييييية للت ملييييدار  الوطن حييييا  با االلت

 ؛2021/2022

 مذكرة 

جليييامعي  ليييدخو  ا سيييم ا هييين بر نيييون و امل ييييا للف يييية العل سييية الوطن حيييا  باملدر االلت

 ؛2021/2022

 مذكرة 

جلييييامعي   لييييدخو  ا سييييم ا ييييية بر لييييوم التطبيل ييييية للع ملييييدار  الوطن حييييا  با االلت

 ؛2021/2022

 مذكرة 

لييييدخو   سييييم ا سيييينان بر طيييي  األ لييييي   صيييييدلة وك طيييي  وال يييييات ال حيييا  بكل االلت

 ؛ 2021/2022اجلامعي

 ؛2021/2022ولو  كليات العلوم والتلنيات برسم الدخو  اجلامعي  مذكرة 

 مذكرة 

سييييييييم  جيييييييية بر مجيييييييية بطن يييييييييا  للرت هييييييييد العل لييييييييك ف سيييييييية امل حييييييييا  مدر االلت

 ؛2020/2021املوسم

 ؛2021/2022االلتحا  باملدار  العليا للتكنولوجيا برسم الدخو  اجلامعي   مذكرة

 مذكرة 

ليييوم  ييييات الع ليييروين وكل عييية ال عييية جلام ييييات التاب جليييدد بالكل بييية ا سيييجيل الطل ت

ييات  اللانونية واالقتصادية واالجتماعية وكليات اآلداب والعلوم اإلنسانية وكل

 ؛2021/2022الدخو  اجلامعي العلوم والكليات املتعددة التخصصات برسم 

  CNCاملباراة الوطنية املشرتكة لولو  املدار  واملعاهد العليا للمهندسن  إعالن 

 CNAEMاملباراة الوطنية املشرتكة لولو  مدار  التدبل   إعالن 

 مذكرة رقم

047x21 
 ؛2021/2022االلتحا  باألقسام التحضلية للمدار  واملعاهد العليا برسم 

  مذكرة رقم

048x21 

 ؛2021/2022الرتشي  لولو  أقسام حتضل شهادة التلين العالي برسم 

وزارة الفالحة والصيد 

والتنمية اللروية  البحري

 واملياه واللابات

 إعالن

ييا الفالحيية لسنة التحضلية ة ولو  اامبار ثياني للدراسات العل مبعهيد احلسين ال

 للزراعة والبيطرة

 مباراة ولو  السنة األوىل باملدرسة الوطنية للفالحة مبكنا  إعالن

 إعالن
صييي  - ليييتلين املتخ سيييتوى ا ليييو  م حييية مب و صييين يف الفال نيييين املتخص هيييد التل ع

 بتطوان
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جامعة أو املصدر )قطاع وزاري أو 

 مؤسسة(

 املوضوع نوع املرجع

 وزارة الفالحة والصيد البحري

 والتنمية اللروية واملياه واللابات

 ولو  مستوى التلين باملعهد التلين الفالحي بتيفلت  إعالن

 إعالن

نيييييين  هييييد التل ليييييتلين مبع سييييتوى ا صيييي  وم ليييييتلين املتخ سييييتوى ا لييييو  م و

 املتخصصن يف الفالحة بتمارة 

 ولو  املعهد امللكي للتلنين املتخصصن يف املياه واللابات بسال إعالن

 إعالن

لييييروي  يييييز ال ييييية والتجه نيييية الفالح صيييين يف امليك نييييين املتخص هييييد التل مع

 املتخص  ومستوى التلينولو  مستوى التلين  -ببوقناد 

 إعالن
عيرا ش،  سيفي، ال مباراة ولو  معاهد تكنولوجيا الصيد البحيري باحلسييمة، آ

 طانطان والعيون.

 إعالن

سييي   يييية وم سييية اللرو صييين يف اهلند نيييين املتخص هيييد التل ليييو  مع بييياراة و م

 األراضي مبكنا 

 مبكنا مباراة ولو  معهد التلنين املتخصصن يف البستنة  إعالن

 مباراة ولو  سلك التلنين املتخصصن مبعهد املعادن مبراكش إعالن والبيئةوزارة الطاقة واملعادن 

 االتصا الثلافة ووزارة 

 ولو  السنة األوىل من سلك اإلجازة باملعهد العالي ل عالم واالتصا  إعالن

 إعالن

سيلك  ــاملعهد العالي ملهن السمعي البصري والسينما  مين  سينة األوىل  ليو  ال و

 اإلجازة األساسية

 ولو  السنة األوىل للمعهد الوطين لعلوم اآلثار والرتاث إعالن

 ولو  السنة األوىل للمعهد العالي للفن املسرحي والتنشي  الثلايف إعالن

 الوطين للفنون اجلميلةمباراة ولو  املعهد  إعالن

 ولو  أسالك اإلجازة املهنية ــاملعهد امللكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة  إعالن وزارة الشباب والرياضة

وزارة التضامن واملرأة واألسرة 

 والتنمية االجتماعية

 ولو  السلك األو  -املعهد الوطين للعمل االجتماعي إعالن

اجلميلة بالدار املدرسة العليا للفنون 

 البيضاص

 ولو  السنة األوىل باملدرسة العليا للفنون اجلميلة بالدار البيضاص إعالن

والنلل اجلوي  وزارة السياحة

والصناعة التلليدية واالقتصاد 

 االجتماعي

 مباراة ولو  املعهد العالي الدولي للسياحة بطنجة إعالن

 الفندقي والسياحيمباراة ولو  مؤسسات التكوين  إعالن

 إعالن وزارة الصحة

صييحة  يييات ال ضييية وتلن هيين التمري يييا للم هييد العل لييو  املعا ـييـو جييازة   ـ سييلك اإل

 ؛2020/2021برسم الدخو  اجلامعي

 وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية

 إعالن

ليييروين عييية ال سييينية -جام حليييديو احل سيييي  -دار ا كيييوين األسا سيييلك الت ليييو   و

 ؛2021/2022املتخص  بدار احلديو احلسنية برسم 

 إعالن

سيييات  ليييراصات والدرا سييياد  لل ميييد ال هيييد حم جيييازة مبع سيييلك اإل ليييو   بييياراة و م

 اللرآنية

التعمل إعداد الرتاب الوطين ووزارة 

 واإلسكان وسياسة املدينة 

 إعالن

ييية  سيية املعمار لييتعمل واهلند نييين املتخصصيين يف ا كييوين التل هييد ت لييو  مع و

 ووجدة مبكنا 

 مباراة ولو  املعهد الوطين للتهيئة والتعمل )ولو  سلك اإلجازة املهنية( إعالن

واللوجستيك  وزارة التجهيز والنلل

 واملاص

 إعالن

التلنين املتخصصن مبعهد تكوين التلنين املتخصصن مباراة ولو  سلك 

 .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 املهندسن إعالن

 مباراة ولو  السنة األوىل سلك اإلجازة املهنية إعالن النسيج واأللبسةاملدرسة العليا لصناعة 

 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

 تAssistants Dentaireالتسجيل لدبلوم اجلامعي للتكنولوجيا ت إعالن كلية ط  األسنان بالرباط

 إعالن املدرسة العليا لصناعة النسيج واأللبسة

يييية ب جيييازة املهن سيييلك اإل مييين  سييينة األوىل  ليييو  ال سييييج و صيييناعة الن ييييا ل سييية العل املدر

 واأللبسة بالدار البيضاص

املدرسة امللكية  ــاللوات املسلحة امللكية 

 اجلوية

 )سلك املهندسن + سلك اإلجازة( اجلويةمباريات ولو  املدرسة امللكية  إعالن

املدرسة امللكية  ــاللوات املسلحة امللكية 

 البحرية

 مباريات ولو  املدرسة امللكية البحرية )سلك املهندسن + سلك اإلجازة( إعالن

 مباريات ولو  مراكز تكوين ضباط الص  إعالن اللوات املسلحة امللكية

 مباراة ولو  سلك التالميذ الضباط باألكادميية امللكية العسكرية مبكنا  إعالن اللوات املسلحة امللكية

 مباراة ولو  سلك ضباط اللوات املساعدة  إعالن مفتشية اللوات املساعدة

 لوقاية املدنيةا يف صفوفلتوظي  امباراة  إعالن وزارة الداخلية

 إعالن وزارة الداخلية

يييذ  سييلك تالم صيي (  ضييباط ال سيياعدة ) لييوات امل طيير ال كييوين أ سيية ت لييو  مدر بيياراة و م

 شع  التخص  ـــشعبة التأطل ـــ مساعدين 

 باملديرية العامة لرمن الوطين  إعالن عن مباريات التوظي  إعالن وزارة الداخلية

 مباراة اخنراط التالميذ الدركين إعالن الدرك امللكي

امللكية ملصاحل الصحة املدرسة 

 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

 التكوين يف مهن السيارات بالدار البيضاص طنجة واللنيطرةمباراة ولو  معهد  إعالن

 مباراة ولو  معهد التكوين يف مهن الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية بوجدة إعالن
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