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 التجريبًة علىمال
 القنيطرةسال الرباط جلهة  األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين

 CROSP-Rabatـ  ــ الرباط املدرسي واملهين لتوجيهلاملركز اجلهوي 

 

 التكىيو مدة الدبلىم الىلىج طريقة العهىاى أو اإللكرتونٌ املىقع املديهة الرمز املؤسشة

 FS العلوم كلٌة

 االستمطاب مناطك حسب الجغرافً التوزٌع مراعاة ٌجب
 .السنوٌة التنظٌمٌة المذكرة خالل من كلٌة بكل الخاصة

 العاموووة الجامعٌوووة الدراسوووا  دبلووووم  مباشر

DEUG......…........... 
 األساسٌة الدراسا  فً اإلجازة  LF. 
 المهنٌة اإلجازة LP  ............... 
 الماستر M   ....................... 
 المتخصص الماستر MS  ......... 
 الدكتوراه D  ........................ 
1.  

 
 سنتان

 سنوا  3

 سنوا  3

 سنوا  5

 سنوا  5

 سنوا  8

 مباشر FLSH اإلنسانٌة والعلوم اآلداب كلٌة

 وااللتصادٌة المانونٌة العلوم كلٌة
 واالجتماعٌة

FSJES مباشر 

 مباشر FP التخصصا  المتعددة الكلٌة

 مباشر الداودٌا  1483:ب.ص الفاسً عالل شارع مراكش FLA العربٌة اللغة كلٌة

 مباشر 95:ب.ص الطرٌس الخالك عبد نهج تطوان FO الدٌن أصول كلٌة

 مباشر وسمارة آكدٌر ، فاس من كل فً FC الشرعٌة العلوم كلٌة / الشرٌعة كلٌة

 سنوا  4 الحسنٌة الحدٌث دار إجازة  مباراة www.edhh.org الرباط EDHH الحسنٌة الحدٌث دار مؤسسة

 سنوا  3 مهنٌة إجازة -  إجازة  مباراة+  انتماء www.fse.ac.ma الرباط FSE التربٌة علوم كلٌة

 FST والتمنٌا  العلوم كلٌا 

 www.fstm.ac.ma الدمحمٌة

 انتماء

 للعلووووم الجامعٌوووة الدراسوووا  دبلووووم 

  DEUST   والتكنولوجٌا 
 للتكنولوجٌا الجامعً دبلوم DUT  
 والتمنٌا  العلوم فً اإلجازة  LST  
 المترٌز 
 الماستر 
 دولة مهندس 

 فما سنتان
 فوق

 www.fsts.ac.ma سطا 

 www.fstbm.ac.ma مالل بنً

 www.fstg-marrakech.ac.ma مراكش

 www.fst-usmba.ac.ma فاس

 www.fstt.ac.ma طنجة

 www.fste-umi.ac.ma الرشٌدٌة

 /www.ump.ma/fsth الحسٌمة

 FMP والصٌدلة الطب كلٌا 

 www.medramo.ac.ma الرباط

+  انتماء
 مباراة

 ............. دكتوراه فً الطب 
 .......... دكتوراه فً الصٌدلة 

 ................... إجازة مهنٌة 

 ر + ماستر متخصص ...ماست 
 

 سنوا  7

 سنوا  7

 سنوا  3

ٌعد سنوا   2

 اإلجازة

 www.fmpc.ac.ma البٌضاء الدار

 www.fmpm.ucam.ac.ma مراكش

 www.fmp-usmba.ac.ma فاس

 www.ump.ma/SITE_fmpo وجدة

 FMD األسنان طب كلٌة
+  انتماء www.fmdrabat.ac.ma الرباط

 مباراة

 األسنان طب فً دكتوراه
DUT       -      LP 

 نوا س 5
 www.fmd-uh2c.ac.ma البٌضاء الدار نوا س 3 -2

 
 
 
 

 التطبٌمٌة للعلوم الوطنٌة المدارس
 
 

)الترشيح يتم عبر البوابة اإللكترونية : 

www.ensa-concours.ma) 

ENSA 

 www.ensat.ac.ma طنجة

+  انتماء
 مباراة

 سنوا  5 دولة مهندس

 www.ensate.ac.ma تطوان

 www.ensa-agadir.ac.ma أكادٌر

 www.ensa.ac.ma مراكش

 www.ensa-ump.ac.ma وجدة

 www.est-usmba.ac.ma/ENSA فاس

 /www.ensas.fertat.com آسفً

 ensakh@menara.ma خرٌبكة

 www.ump.ma الحسٌمة

 www.univ-ibntofail.ac.ma المنٌطرة

 www.ucd.ma/ensa الجدٌدة

 ENSAM والمهن للفنون العلٌا الوطنٌة المدرسة
+  انتماء www.ensam-umi.ac.ma مكناس

 مباراة

 دولة مهندس 
 DUT 

 سنوا  5
 www.univh2m.ac.m البٌضاء الدار سنتان

 EST للتكنولوجٌا لعلٌاا المدارس

 www.esto.ump.ma وجدة

 انتماء

 
 
 
 DUT للتكنولوجٌا الجامعً دبلومال -

 
 مهنٌة إجازة -

 
 
 

 سنتان
 
 سنوا  3
 واحدة سنة)
 الحصول بعد

 (DUT على

 www.est-usmba.ac.ma فاس

 www.est-umi.ac.ma مكناس

 www.ests.ucam.ac.ma آسفً

 www.estb.ac.ma برشٌد

 www.est-uh2c.ac.ma البٌضاء الدار

 www.ests.ma سال

 www.esta.ac.ma أكادٌر

 www.ucam.ac.ma/est.essaouira الصوٌرة

 www.estg.ac.ma كلمٌم

  www.usms.ma مالل بنً

 www.estl.ac.ma العٌون

 www.umi.ac.ma خنٌفرة

 www.uit.ac.ma المنٌطرة

 www. ucd.ma سٌدي بنور

 
 

 والتسٌٌر للتجارة الوطنٌة المدارس
 

 البوابة اإللكترونية :يتم عبر  )الترشيح

www.tafem.ma ) 

ENCG 

 www.encg-settat.ma سطا 

+  انتماء
 مباراة

 سنوا  5 المدرسة دبلوم

 www.encgk.ac.ma المنٌطرة

 www.encgm.com مراكش

 www.encg-agadir.ac.ma أكادٌر

 www.encgt.ma طنجة

 www.encgo.ump.ma وجذة

 www.encg-eljadida.ma الجدٌدة

 www.usmba.ac.ma فاس

 www.encgcasa.ac.ma البٌضاء الدار

 www.encg-dakhla.ac.ma الداخلة

 وإدارة للتجارة العالً المعهد
 المماوال 

ISCAE 
 /الرباط

 الدارالبٌضاء
www.groupeiscae.ma 

+  انتماء
 مباراة

 سنوا  3 اإلجازة أو االلتصادٌة   البكالورٌا العلمٌة بعد

 االلتصاد شعبة فً bac+2 أو CPGE بعد

 مباراة+  التدبٌر شعبة أو

 دبلوم
 المعهد

 سنوا  3

 سنوا  3  واالتصال اإلعالم فً إجازة مباراة+  انتماء www.isic.ma      (LMD نظام اعتماد) الرباط ISIC واالتصال لإلعالم العالً دالمعه

 سنوا  3 المعهد دبلوم مباراة+  انتماء www.isitt.ma طنجة ISIT للسٌاحة الدولً العالً المعهد

http://www.edhh.org/
http://www.edhh.org/
http://www.fse.ac.ma/
http://www.fse.ac.ma/
http://www.fstm.ac.ma/
http://www.fstm.ac.ma/
http://www.fsts.ac.ma/
http://www.fsts.ac.ma/
http://www.fstbm.ac.ma/
http://www.fstbm.ac.ma/
http://www.fstg-marrakech.ac.ma/
http://www.fstg-marrakech.ac.ma/
http://www.fst-usmba.ac.ma/
http://www.fst-usmba.ac.ma/
http://www.fstt.ac.ma/
http://www.fstt.ac.ma/
http://www.fste-umi.ac.ma/
http://www.fste-umi.ac.ma/
http://www.ump.ma/
http://www.ump.ma/
http://www.medramo.ac.ma/
http://www.medramo.ac.ma/
http://www.fmpc.ac.ma/
http://www.fmpc.ac.ma/
http://www.fmpm.ucam.ac.ma/
http://www.fmpm.ucam.ac.ma/
http://www.fmp-usmba.ac.ma/
http://www.fmp-usmba.ac.ma/
http://www.ump.ma/SITE_fmpo
http://www.ump.ma/SITE_fmpo
http://www.fmdrabat.ac.ma/
http://www.fmdrabat.ac.ma/
http://www.fmd-uh2c.ac.ma/
http://www.fmd-uh2c.ac.ma/
http://www.ensa-concours.ma/
http://www.ensa-concours.ma/
http://www.ensat.ac.ma/
http://www.ensat.ac.ma/
http://www.ensate.ac.ma/
http://www.ensate.ac.ma/
http://www.ensa-agadir.ac.ma/
http://www.ensa-agadir.ac.ma/
http://www.ensa.ac.ma/
http://www.ensa.ac.ma/
http://www.ensa-ump.ac.ma/
http://www.ensa-ump.ac.ma/
http://www.est-usmba.ac.ma/ENSA
http://www.est-usmba.ac.ma/ENSA
http://www.ensas.fertat.com/
mailto:ensakh@menara.ma
mailto:ensakh@menara.ma
http://www.ump.ma/
http://www.ump.ma/
http://www.univ-ibntofail.ac.ma/
http://www.univ-ibntofail.ac.ma/
http://www.ucd.ma/ensa
http://www.ucd.ma/ensa
http://www.ensam-umi.ac.ma/
http://www.ensam-umi.ac.ma/
http://www.esto.ump.ma/
http://www.esto.ump.ma/
http://www.est-usmba.ac.ma/
http://www.est-usmba.ac.ma/
http://www.est-umi.ac.ma/
http://www.est-umi.ac.ma/
http://www.ests.ucam.ac.ma/
http://www.ests.ucam.ac.ma/
http://www.estb.ac.ma/
http://www.estb.ac.ma/
http://www.est-uh2c.ac.ma/
http://www.est-uh2c.ac.ma/
http://www.ests.ma/
http://www.ests.ma/
http://www.esta.ac.ma/
http://www.esta.ac.ma/
http://www.ucam.ac.ma/est.essaouira
http://www.ucam.ac.ma/est.essaouira
http://www.usms.ma/
http://www.tafem.ma/
http://www.tafem.ma/
http://www.encg-settat.ma/
http://www.encg-settat.ma/
http://www.encg-agadir.ac.ma/
http://www.encg-agadir.ac.ma/
http://www.encgt.ma/
http://www.encgt.ma/
http://www.encgo.ump.ma/
http://www.encgo.ump.ma/
http://www.encg-eljadida.ma/
http://www.encg-eljadida.ma/
http://www.usmba.ac.ma/
http://www.usmba.ac.ma/
http://www.isic.ma/
http://www.isitt.ma/
http://www.isitt.ma/
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 التجريبًة علىمال
 القنيطرةسال الرباط جلهة  األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين

 CROSP-Rabatـ  ــ الرباط املدرسي واملهين لتوجيهلاملركز اجلهوي 

  

 التكىيو مدة الدبلىم الىلىج طريقة العهىاى أو اإللكرتونٌ املىقع املديهة الرمز املؤسشة

 نوا س 6 معماري دولة مهندس مباراة+  انتماء www.archi.ac.ma الرباط ENA المعمارٌة للهندسة الوطنٌة المدرسة

المدارس العلٌا لتكوٌن أساتذة 
 التعلٌم التمنً

ENSET 
 الرباط
 الدمحمٌة

www.enset.um5s.ac.ma  
www.enset-media.ac.ma/ 

 انتماء + ممابلة
 + FUE  + سلن المهندسٌن

M+MS 
 سنة1

3-2-2 

 مباراة+  انتماء تطوان ـ مراكش ـ مكناس ـ فاس ـ البٌضاء الدار ـ الرباط (ENS) لألساتذة العلٌا المدارس
 مسالن + للتربٌة الجامعٌة المسالن
 لمهن للتأهٌل المهنٌة اإلجازة

 ... والتعلٌم التربٌة

 حسب
 المسلن

تطوانـ فاس ـ مراكش ـ  الرباط ENA المعمارٌة للهندسة الوطنٌة المدرسة  www.archi.ac.ma سنوا  6 معماري ولةد مهندس مباراة+  انتماء 

 سنوا  3 مهنٌة إجازة مباراة+  انتماء www.inau.ac.ma  الرباط INAU والتعمٌر للتهٌئة الوطنً المعهد

 سنوا   2 الوطنٌة المباراة فً المشاركة انتماء السنوٌة التنظٌمٌة المذكرة حسب والتخصصا  المراكز CPGE العلٌا للمدارس التحضٌرٌة األلسام

 والبٌطرة للزراعة الثانً سنالح معهد
IAV الرباط 

www.iav.ac.ma سنوا  6-5 بٌطري طبٌب/   دولة مهندس رائز+  انتماء 
CH أكادٌر 

 سنوا  5 دولة مهندس باراةم+  انتماء www.enameknes.ma مكناس ENA للفالحة الوطنٌة المدرسة

 الغابوٌة الوطنٌة المدرسة
 للمهندسٌن

ENFI سال 
: ب.ص ، للمهندسٌن الغابوٌة الوطنٌة المدرسة

 .سال تابرٌك ، -511
 سنوا  6 دولة مهندس مباراة+  انتماء

 ISEM البحرٌة للدراسا  العالً المعهد
 الدار
 البٌضاء

www.isem.ac.ma مباراة+  انتماء 
 ضابط/ لبطان/ مالزم/ ربان

 مٌكانٌكً
 سنوا  4-5

 سنوا  4-2 مٌكانٌكً ضابط/ لبطان/ مالزم مباراة+  انتماء 479: ب.ص أغزدٌس أنزا، طرٌك أكادٌر ISPM البحري للصٌد العالً المعهد

 سنتان العالً التمنً شهادة انتماء السنوٌة التنظٌمٌة المذكرة حسب والتخصصا  المراكز BTS العالً التمنً شهادة ألسام

 سنوا  4 المعهد دبلوم مباراة www.minculture.gov.ma/fr/inba.htm تطوان INBA الجمٌلة للفنون الوطنً المعهد

 ESBA الجمٌلة للفنون العلٌا المدرسة
 الدار
 سنوا  4 الجمٌلة الفنون دبلوم مباراة 435: ب.ص الراشدي شارع ٌضاءالب

 السمعً لمهن العالً المعهد
 والسٌنما البصري

ISMAC الرباط www.mincom.gov.ma/ismac 
+  انتماء
 مباراة

 ماستر/مهنٌة إجازة
 دولة مهندس/ متخصص

3  /5  /5 
 سنوا 

 سنوا  2 تمنً / تمنً متخصص انتماء + مباراة 45444 ورززا  43 ب.ص النصر زنمة ورززا  ISMC المعهد المتخصص فً مهن السٌنما

 والتنشٌط المسرحً للفن العالً المعهد
 الثمافً

ISADAC الرباط 
www.minculture.gov.ma/fr/isadac.

htm 
 2السلن دبلوم – 1السلن دبلوم مباراة+  انتماء

2- 4 
 سنوا 

 سنوا  4 المعهد دبلوم مباراة+  انتماء 1168: ب.ص الحرٌري زنمة طنجة INAS االجتماعً للعمل الوطنً المعهد

 مباراة+  انتماء www.minculture.gov.ma/fr/insap.htm الرباط INSAP والتراث اآلثار لعلوم الوطنً المعهد
 – 2السلن دبلوم 1السلن دبلوم

 3 السلن دبلوم
 فما سنتان
 فوق

 الشبٌبة أطر لتكوٌن الملكً المعهد
 والرٌاضة

IRFCJS الرباط www.mjs.gov.ma مباراة 
 دبلوم -مهنٌة إجازة -مربً دبلوم

 لًالعا السلن دبلوم – مفتش
 فما سنتان
 فوق

 سنوا  3 إجازة مهنٌة انتماء + مباراة www.uh1.ac.ma سطا  ISS معهد علوم الرٌاضة

 سنوا  3 مهنٌة إجازة مباراة+  انتماء  www.isss.uh1.ac.ma سطا  I3S بسطا  الصحة لعلوم العالً المعهد

 التمرٌضٌة للمهن العلٌا المعاهد
 الصحة وتمنٌا 

ISPITS سنوا  3 إجازة مباراة+  انتماء السنوٌة التنظٌمٌة المذكرة حسب لتخصصا وا المعاهد 

 والتكوٌن التربٌة لمهن الجهوٌة المراكز

 فوً اإلجازة شهادة حاملً وجه فً مفتوح: التدريس هيئة أطر تأهيل سلك

 اإلجوازة شوهادة أو اإلجوازة شوهادة أو ٌعادلهوا، موا أو للتربٌة الجامعٌة المسالن
)فً إطار  إحداها ٌعادل ما أو المهنٌة اإلجازة شهادة أو األساسٌة الدراسا  فً

 .التوظٌف بالتعالد(

 مباراة

 : التربوي التأهٌل شهادة
 واالبتدائً؛ األولً للتعلٌم ـ
 اإلعدادي؛ الثانوي للتعلٌم ـ
 .التأهٌلً الثانوي للتعلٌم ـ

 واحدة سنة

 أو الماسوتر شهادة لًحام   وجه فً مفتوح:  التربيز مباريات حتضري سلك

 إحداها ٌعادل ما أو الدولة مهندس دبلوم أو المتخصص الماستر شهادة
 مباراة

 الثانوي للتعلٌم مبرز أستاذ
 التأهٌلً

 (2) سنتان

 (ENS) لألساتذة العلٌا المدارس
 تطوان ـ مراكش ـ مكناس ـ فاس ـ البٌضاء الدار ـ الرباط

 والتعلٌم التربٌة لمهن للتأهٌل المهنٌة جازةاإل مسالن + للتربٌة الجامعٌة المسالن
  المهنٌة اإلجازة  ـ  اإلجازة مباراة+  انتماء

 حسب
 المسلن

 ESITH واأللبسة النسٌج لصناعا  العلٌا المدرسة
 الدار
 سنوا  3 مهنٌة إجازة مباراة+  انتماء www.esith.ac.ma البٌضاء

 صناعة مهن فً التكوٌن معهد
 السٌارا 

IFMIA 
 الدار
 البٌضاء

Nouvelle Zone Industrielle Ahl Loughlam 
Sidi Bernoussi 

BP :  1152 Casablanca Al Qods 
 سنتان متخصص تمنً مباراة+  انتماء

 معدا  مهن فً المتخصص معهد
 المطارا  ولوجٌستٌن الطائرا 

ISMALA 
 الدار
 البٌضاء

 سنتان متخصص تمنً مباراة+  انتماء ارالبٌضاءالد النواصر،

 النمل مهن فً المتخصصة المعاهد
 واللوجٌستٌن الطرلً

ISMTL مباراة+  انتماء تاورٌر  أكادٌر، طنجة، البٌضاء، الدار 
 ًمتخصص تمن 
 ًتمن 

 سنتان

 فً المتخصصٌن التمنٌٌن تكوٌن معاهد
 العمومٌة األشغال

IFTSTP 
 سنتان متخصص تمنً مباراة+  انتماء 44444 المنارة مراكش ا ،الداودٌ آسٌف زنمة مراكش

 سنتان متخصص تمنً مباراة+  انتماء وجدة ٌحٌى سٌدي بولنادل طرٌك وجدة

 فً المتخصصٌن التمنٌٌن تكوٌن معهد
 المعمارٌة والهندسة التعمٌر

IFTSAU مكناس 
 اإلسماعٌلٌة بنحلٌمة، جنان

www.mhuae.gov.ma 
 سنتان متخصص تمنً مباراة+  انتماء

 IFTA الفالحً التمنً التكوٌن معاهد
 -الراشٌدٌة -مراكش -سطا  -تٌفل  -الدمحمٌة -سال -نٌطرةالم

 تازة -خنٌفرة -تاونا  -مكناس -مالل بنً -بركان
 سنتان متخصص تمنً مباراة+  انتماء

 سنتان الساحلً الصٌد فً تمنً مباراة+  انتماء العرائش - الحسٌمة -العٌون -طانطان -آسفً ITPM البحري الصٌد تكنولوجٌا معاهد

 سنتان متخصص تمنً مباراة+  انتماء الدمحمٌة - أكادٌر – مراكش ISTAH السٌاحٌة التكنولوجٌا فً المتخصصة معاهد

 سنتان متخصص تمنً مباراة+  انتماء مدن عدة ISTA التطبٌمٌة للتكنولوجٌا المتخصصة المعاهد

 الطالا  مهن فً التكوٌن معهد
 الطالٌة والنجاعة المتجددة

IFMEREE سنتان متخصص تمنً مباراة+  انتماء وورزازا  ،طنجة ،وجدة 

 سنتان تمنً متخصص انتماء + مباراة www.emm.ac.ma مراكش IMM معهد المعادن

 سنتان تمنً متخصص انتماء + مباراة عبر وجدة ،توٌسٌ  IMT لمعادن بتوٌسٌ ا معهد
 سنتان تمنً + تمنً متخصص انتماء + مباراة مراكش، سال، وجدة ،إٌموزار كندر ،الدارالبٌضاء تكوٌن التمنٌٌن والتمنٌٌن المتخصصٌن فً مهن الجماعا  الترابٌةمعاهد 

 

 مدة التكوين وأهدافه

http://www.archi.ac.ma/
http://www.archi.ac.ma/
http://www.archi.ac.ma/
http://www.iav.ac.ma/
http://www.enameknes.ma/
http://www.enameknes.ma/
http://www.isem.ac.ma/
http://www.minculture.gov.ma/fr/inba.htm
http://www.minculture.gov.ma/fr/inba.htm
http://www.minculture.gov.ma/fr/isadac.htm
http://www.minculture.gov.ma/fr/isadac.htm
http://www.minculture.gov.ma/fr/insap.htm
http://www.minculture.gov.ma/fr/insap.htm
http://www.mjs.gov.ma/
http://www.mjs.gov.ma/
http://www.esith.ac.ma/
http://www.esith.ac.ma/
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
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
http://www.emm.ac.ma/
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 التجريبًة علىمال
 القنيطرةسال الرباط جلهة  األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين

 CROSP-Rabatـ  ــ الرباط املدرسي واملهين لتوجيهلاملركز اجلهوي 

 
 

 ) ما بعد األقسام التحضيرية للمدارس العليا( تتمة (CNC)المدارس والمعاود العليا المشاركة في المباراة الوطنية المشتركة 

 التكىيو مدة الدبلىم ىجالىل طريقة العهىاى أو اإللكرتونٌ املىقع املديهة الرمز املؤسشة

 www.emi.ac.ma الرباط EMI للمهندسٌن الدمحمٌة المدرسة

 فً النجاح
 المباراة
 الوطنٌة
 المشتركة

 دولة مهندس

 سنوا  3

 www.ehtp.ac.ma البٌضاءالدار EHTP العمومٌة لألشغال الحسنٌة المدرسة

 www.ensias.ma الرباط ENSIAS النظم وتحلٌل للمعلوماتٌة العلٌا الوطنٌة المدرسة

 www.ensias.ma الرباط ENSIAS النظم وتحلٌل للمعلوماتٌة العلٌا الوطنٌة المدرسة

 www.inpt.ac.ma الرباط INPT والالسلكٌة السلكٌة والمواصال  للبرٌد الوطنً المعهد

 www.insea.ac.ma الرباط INSEA التطبٌمً وااللتصاد لإلحصاء الوطنً المعهد

 www.enim.ac.ma الرباط ENSMR بالرباط للمعادن العلٌا الوطنٌة المدرسة

 www.ensem.ac.ma الدارالبٌضاء ENSEM والمٌكانٌن  للكهرباء العلٌا الوطنٌة المدرسة

واأللبسة النسٌج لصناعا  العلٌا المدرسة
(1)
 ESITH الدارالبٌضاء www.esith.ac.ma 

 www.onda.ma الدارالبٌضاء AIAC المدنً للطٌران السادس دمحم أكادٌمٌة

 www.esi.ac.ma الرباط ESI المعلوما  علوم مدرسة
شبكة : المدارس الوطنٌة للعلوم التطبٌمٌة + المدارس 
الوطنٌة العلٌا للفنون والمهن + المدارس العلٌا ألساتذة 

 التعلٌم التمنً

ENSA 
ENSAM 
ENSET 

 بعدة مدن

 مدن بعدة FST )المهندسٌن سلن (شبكة كلٌا  العلوم والتمنٌا 
(1)

 Ecole Supérieure de Génie Biomédical ESGB 
 الدار
 البٌضاء

http://www.um6ss.ma Génie Biomédical 

(1)
 Ecole Centrale de Casablanca ECC 

 الدار
 البٌضاء

www.centrale-
casablanca.ma/ 

Ingénieur Généraliste 

 

 
 
 
 

 ( :(CNAEMبير المباراة الوطنية لولوج مدارس التد
 ( ECS و  ECT)  املباراة مفتوحة يف وجه طلبة الذين قضوا سنتني باألقسام التحضريية يف شعبة االقتصاد والتجارة

 ((CNAEMالمؤسسات المشاركة في المباراة الوطنية لولوج مدارس التدبير 
 التكىيو مدة بلىمالد الىلىج طريقة العهىاى أو اإللكرتونٌ املىقع املديهة الرمز املؤسشة

 سنوا  3 المدرسة دبلوم يف الهجاح (أعاله أنظر) مدى عدة يف ENCG والتسٌٌر للتجارة الوطنٌة المدارس

 
 

 تكوينات عسكرية وشبه عسكرية

 التكىيو مدة الدبلىم الىلىج طريقة العهىاى أو اإللكرتونٌ املىقع املديهة الرمز املؤسشة

 مراكش( BEFRA) الجوٌة الملكٌة الموا  مدارس لاعدة راكشم ERA الجوٌة الملكٌة المدرسة

 مباراة+  انتماء

 سنوا  5 مهندس ضابط

 سنوا  5 مهندس ضابط 16343: ب.ص الجدٌد السور شارع البٌضاء الدار ERN البحرٌة الملكٌة المدرسة

 الرباط ERSSM العسكرٌة الصحة
 الهاشمً زنمة 1العسكرٌة، للصحة الملكٌة المدرسة

 1444: ب.ص لمساريا

 طبٌب - عام طبٌب
- بٌطري - أسنان

 صٌدلً

7-5 
 سنوا 

 الملكٌة األكادٌمٌة
 العسكرٌة

ARM الدراسا  دبلوم مكناس  50000  العسكرٌة الملكٌة األكادٌمٌة مكناس 
 والعسكرٌة الجامعٌة

(DEUM) 

 سنوا  3
+ 
 تكوٌن سنة

 عسكري

 لوا )
 (مساعدة

: التكوٌن مركز
 مكناس

 للموا  العام المفتش السٌد: المراسلة عنوان

  الرباط – العرفان ،6249: ب.ص المساعدة،

 كرٌر بن - للمشاة الملكٌة المدرسة ERI المشاة

 صف ضابط
 3 إلى 2

 سنوا 

 المنٌطرة المعمورة – المظلٌٌن تكوٌن مركز CI/TAP المظلٌٌن

 الرباط - العسكري الرٌاضً المركز CS/FAR الرٌاضة

 مكناس - الملكٌة المسلحة للموا " المصفحا " تكوٌن مركز CIB المدرعا 

 البٌضاء الدار – حرودة عٌن - "النمل" تكوٌن مركز CIFT النمل

 تمارة - الملكٌة المسلحة للموا  للخٌالة الملكٌة المدرسة ERC الخٌالة

 سال - التموٌن فً التكوٌن مركز CI.INT التموٌن

 المنٌطرة -  الالسلكٌة و السلكٌة اإلتصاال  فً التكوٌن مركز CIT تصاال اإل

 الدارالبٌضاء - العتاد فً التكوٌن مركز CFTSM العتاد

 المنٌطرة - العسكرٌة الهندسة فً التكوٌن مركز CIG الهندسة

 فاس - المدفعٌة فً التكوٌن مركز CI.AR المدفعٌٌن

 سلٌمان بن - الذخٌرة فً للتكوٌن الملكً ركزالم CRFM الذخٌرة

 الرباط - العسكرٌة للصحة الملكٌة المدرسة ERSSM التمرٌض

 .الرباط -الملكٌة المسلحة للموا  االجتماعٌة المصالح أطر تكوٌن مركز CISS االجتماعٌة المصالح

 البٌضاء الدار - الملكٌة البحرٌة CIMR البحرٌة

 مراكش - الملكً الدرن مدارس مجموعة GEGR الدرن

 الجوٌة الملكٌة الموا   الجوٌة الموا 

 الملكً الحرس  الملكً الحرس

 حسب الرتبة عدة رتب مباراة+  انتماء المنٌطرة - للشرطة الملكً المعهد IRP الشرطة

المدنٌة الولاٌة  EPC رلٌب مباراة+  انتماء المدنٌة الولاٌة مدرسة  

 

 (ESITH لـ بالنسبة السنة فً درهم 25000 و  ECC و  ESGB لـ بالنسبة السنة فً درهم 50000)  التكوٌن مصارٌف فً الطلبة ٌساهم( : 1) 

http://www.emi.ac.ma/
http://www.emi.ac.ma/
http://www.ehtp.ac.ma/
http://www.ehtp.ac.ma/
http://www.ensias.ma/
http://www.ensias.ma/
http://www.ensias.ma/
http://www.ensias.ma/
http://www.inpt.ac.ma/
http://www.inpt.ac.ma/
http://www.insea.ac.ma/
http://www.insea.ac.ma/
http://www.enim.ac.ma/
http://www.enim.ac.ma/
http://www.ensem.ac.ma/
http://www.ensem.ac.ma/
http://www.esith.ac.ma/
http://www.esith.ac.ma/
http://www.onda.ma/
http://www.onda.ma/
http://www.esi.ac.ma/
http://www.esi.ac.ma/
http://www.centrale-casablanca.ma/
http://www.centrale-casablanca.ma/
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 رياضًةال علىمال
 والتكوين جلهة الرباط سال القنيطرةاألكادميية اجلهوية للرتبية 

 CROSP-Rabatاملركز اجلهوي للتوجيه املدرسي واملهين ــ الرباط ـ 

 

 التكىيو مدة الدبلىم الىلىج طريقة العهىاى أو اإللكرتونٌ املىقع املديهة الرمز املؤسشة

 FS العلوم كلٌة

 االستمطاب مناطك حسب الجغرافً التوزٌع مراعاة ٌجب
 .السنوٌة التنظٌمٌة المذكرة خالل من كلٌة بكل الخاصة

 العاموووة الجامعٌوووة الدراسوووا  دبلووووم  مباشر

DEUG......…........... 
 األساسٌة الدراسا  فً اإلجازة  LF. 
 المهنٌة اإلجازة LP  ............... 
 الماستر M   ....................... 
 المتخصص الماستر MS  ......... 
 الدكتوراه D  ........................ 
1.  

 
 سنتان

 سنوا  3

 سنوا  3

 سنوا  5

 سنوا  5

 سنوا  8

 مباشر FLSH اإلنسانٌة والعلوم اآلداب كلٌة

 وااللتصادٌة المانونٌة العلوم كلٌة
 واالجتماعٌة

FSJES مباشر 

 مباشر FP التخصصا  المتعددة الكلٌة

 مباشر الداودٌا  1483:ب.ص الفاسً عالل شارع مراكش FLA العربٌة اللغة كلٌة

 مباشر 95:ب.ص الطرٌس الخالك عبد نهج تطوان FO الدٌن أصول كلٌة

 مباشر وسمارة آكدٌر ، فاس من كل فً FC الشرعٌة العلوم كلٌة / الشرٌعة كلٌة

 سنوا  4 الحسنٌة الحدٌث دار إجازة  مباراة www.edhh.org الرباط EDHH الحسنٌة الحدٌث دار مؤسسة

 سنوا  3 مهنٌة إجازة -  إجازة  مباراة+  انتماء www.fse.ac.ma الرباط FSE التربٌة علوم كلٌة

 FST والتمنٌا  العلوم كلٌا 

 www.fstm.ac.ma الدمحمٌة

 انتماء

 للعلووووم الجامعٌوووة الدراسوووا  دبلووووم 

  DEUST   والتكنولوجٌا 
 للتكنولوجٌا الجامعً دبلوم DUT  
 والتمنٌا  العلوم فً اإلجازة  LST  
 المترٌز 
 الماستر 
 دولة مهندس 

 فما سنتان
 فوق

 www.fsts.ac.ma سطا 

 www.fstbm.ac.ma مالل بنً

 www.fstg-marrakech.ac.ma مراكش

 www.fst-usmba.ac.ma فاس

 www.fstt.ac.ma طنجة

 www.fste-umi.ac.ma الرشٌدٌة

 /www.ump.ma/fsth الحسٌمة

 FMP والصٌدلة الطب كلٌا 

 www.medramo.ac.ma الرباط

+  انتماء
 مباراة

 ............. دكتوراه فً الطب 
 .......... دكتوراه فً الصٌدلة 

 ................... إجازة مهنٌة 

 ... ماستر + ماستر متخصص 
 

 سنوا  7

 سنوا  7

 سنوا  3

ٌعد سنوا   2

 اإلجازة

 www.fmpc.ac.ma البٌضاء الدار

 www.fmpm.ucam.ac.ma مراكش

 www.fmp-usmba.ac.ma فاس

 www.ump.ma/SITE_FMPO وجدة

 FMD األسنان طب كلٌة
+  انتماء www.fmdrabat.ac.ma الرباط

 مباراة

 األسنان طب فً دكتوراه
DUT       -      LP 

 سنوا  6
 www.fmd-uh2c.ac.ma البٌضاء الدار نوا س 3 -2

 
 
 
 

 التطبٌمٌة للعلوم الوطنٌة المدارس
 
 

)الترشيح يتم عبر البوابة اإللكترونية : 

www.ensa-concours.ma) 

ENSA 

 www.ensat.ac.ma طنجة

+  انتماء
 مباراة

 سنوا  5 دولة مهندس

 www.ensate.ac.ma تطوان

 www.ensa-agadir.ac.ma أكادٌر

 www.ensa.ac.ma مراكش

 www.ensa-ump.ac.ma وجدة

 www.est-usmba.ac.ma/ENSA فاس

 /www.ensas.fertat.com آسفً

 ensakh@menara.ma خرٌبكة

 www.ump.ma الحسٌمة

 www.univ-ibntofail.ac.ma المنٌطرة

 www.ucd.ma/ensa الجدٌدة

 ENSAM والمهن للفنون العلٌا الوطنٌة المدرسة
+  انتماء www.ensam-umi.ac.ma مكناس

 مباراة

 دولة مهندس 
 DUT 

 سنوا  5
 www.univh2m.ac.m البٌضاء الدار سنتان

 EST للتكنولوجٌا العلٌا المدارس

 www.esto.ump.ma وجدة

 انتماء

 
 
 
 DUT للتكنولوجٌا الجامعً دبلومال -

 
 مهنٌة إجازة -

 
 
 

 سنتان
 
 سنوا  3
 واحدة سنة)
 الحصول بعد

 (DUT على

 www.est-usmba.ac.ma فاس

 www.est-umi.ac.ma مكناس

 www.ests.ucam.ac.ma آسفً

 www.estb.ac.ma برشٌد

 www.est-uh2c.ac.ma البٌضاء الدار

 www.ests.ma سال

 www.esta.ac.ma أكادٌر

 www.ucam.ac.ma/est.essaouira الصوٌرة

 www.estg.ac.ma كلمٌم

  www.usms.ma مالل بنً

 www.estl.ac.ma العٌون

 www.umi.ac.ma خنٌفرة

 www.uit.ac.ma المنٌطرة

 www. ucd.ma سٌدي بنور

 
 

 والتسٌٌر للتجارة الوطنٌة المدارس
 

 يتم عبر البوابة اإللكترونية : )الترشيح

www.tafem.ma ) 

ENCG 

 www.encg-settat.ma سطا 

+  انتماء
 مباراة

 سنوا  5 المدرسة دبلوم

 www.encgk.ac.ma المنٌطرة

 www.encgm.com مراكش

 www.encg-agadir.ac.ma أكادٌر

 www.encgt.ma طنجة

 www.encgo.ump.ma وجذة

 www.encg-eljadida.ma الجدٌدة

 www.usmba.ac.ma فاس

 www.encgcasa.ac.ma البٌضاء الدار

 www.encg-dakhla.ac.ma الداخلة

 وإدارة للتجارة العالً المعهد
 المماوال 

ISCAE 
 /الرباط

 الدارالبٌضاء
www.groupeiscae.ma 

+  انتماء
 مباراة

 سنوا  3 اإلجازة أو االلتصادٌة   البكالورٌا العلمٌة بعد

 االلتصاد شعبة فً bac+2 أو CPGE بعد

 مباراة+  التدبٌر شعبة أو

 دبلوم
 المعهد

 سنوا  3

تكوٌن التمنٌٌن والتمنٌٌن  هدامع
 المتخصصٌن فً المعادن

  دن بمراكشاالمعمعهد  IMM - www.emm.ac.ma   

 المعادن بتوٌسٌ  معهد 
 مباراة+  انتماء

 ًمتخصص تمن 

 ًمتخصص تمنً+  تمن 
 سنتان

 معاهد تكوٌن التمنٌٌن والتمنٌٌن المتخصصٌن فً مهن الجماعا  الترابٌة
الدارالبٌضاء، إٌموزار كندر، مراكش، سال، 

 سنتان تمنً + تمنً متخصص انتماء + مباراة وجدة

http://www.edhh.org/
http://www.edhh.org/
http://www.fse.ac.ma/
http://www.fse.ac.ma/
http://www.fstm.ac.ma/
http://www.fstm.ac.ma/
http://www.fsts.ac.ma/
http://www.fsts.ac.ma/
http://www.fstbm.ac.ma/
http://www.fstbm.ac.ma/
http://www.fstg-marrakech.ac.ma/
http://www.fstg-marrakech.ac.ma/
http://www.fst-usmba.ac.ma/
http://www.fst-usmba.ac.ma/
http://www.fstt.ac.ma/
http://www.fstt.ac.ma/
http://www.fste-umi.ac.ma/
http://www.fste-umi.ac.ma/
http://www.ump.ma/
http://www.ump.ma/
http://www.medramo.ac.ma/
http://www.medramo.ac.ma/
http://www.fmpc.ac.ma/
http://www.fmpc.ac.ma/
http://www.fmpm.ucam.ac.ma/
http://www.fmpm.ucam.ac.ma/
http://www.fmp-usmba.ac.ma/
http://www.fmp-usmba.ac.ma/
http://www.ump.ma/SITE_FMPO
http://www.ump.ma/SITE_FMPO
http://www.fmdrabat.ac.ma/
http://www.fmdrabat.ac.ma/
http://www.fmd-uh2c.ac.ma/
http://www.fmd-uh2c.ac.ma/
http://www.ensa-concours.ma/
http://www.ensa-concours.ma/
http://www.ensat.ac.ma/
http://www.ensat.ac.ma/
http://www.ensate.ac.ma/
http://www.ensate.ac.ma/
http://www.ensa-agadir.ac.ma/
http://www.ensa-agadir.ac.ma/
http://www.ensa.ac.ma/
http://www.ensa.ac.ma/
http://www.ensa-ump.ac.ma/
http://www.ensa-ump.ac.ma/
http://www.est-usmba.ac.ma/ENSA
http://www.est-usmba.ac.ma/ENSA
http://www.ensas.fertat.com/
mailto:ensakh@menara.ma
mailto:ensakh@menara.ma
http://www.ump.ma/
http://www.ump.ma/
http://www.univ-ibntofail.ac.ma/
http://www.univ-ibntofail.ac.ma/
http://www.ucd.ma/ensa
http://www.ucd.ma/ensa
http://www.ensam-umi.ac.ma/
http://www.ensam-umi.ac.ma/
http://www.esto.ump.ma/
http://www.esto.ump.ma/
http://www.est-usmba.ac.ma/
http://www.est-usmba.ac.ma/
http://www.est-umi.ac.ma/
http://www.est-umi.ac.ma/
http://www.ests.ucam.ac.ma/
http://www.ests.ucam.ac.ma/
http://www.estb.ac.ma/
http://www.estb.ac.ma/
http://www.est-uh2c.ac.ma/
http://www.est-uh2c.ac.ma/
http://www.ests.ma/
http://www.ests.ma/
http://www.esta.ac.ma/
http://www.esta.ac.ma/
http://www.ucam.ac.ma/est.essaouira
http://www.ucam.ac.ma/est.essaouira
http://www.usms.ma/
http://www.tafem.ma/
http://www.tafem.ma/
http://www.encg-settat.ma/
http://www.encg-settat.ma/
http://www.encg-agadir.ac.ma/
http://www.encg-agadir.ac.ma/
http://www.encgt.ma/
http://www.encgt.ma/
http://www.encgo.ump.ma/
http://www.encgo.ump.ma/
http://www.encg-eljadida.ma/
http://www.encg-eljadida.ma/
http://www.usmba.ac.ma/
http://www.usmba.ac.ma/
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 رياضًةال علىمال
 والتكوين جلهة الرباط سال القنيطرةاألكادميية اجلهوية للرتبية 

 CROSP-Rabatاملركز اجلهوي للتوجيه املدرسي واملهين ــ الرباط ـ 

  

 التكىيو مدة الدبلىم الىلىج طريقة العهىاى أو اإللكرتونٌ املىقع املديهة الرمز املؤسشة

 سنوا  3  واالتصال اإلعالم فً إجازة مباراة+  انتماء www.isic.ma      (LMD نظام اعتماد) الرباط ISIC واالتصال لإلعالم العالً المعهد

 سنوا  3 المعهد دبلوم مباراة+  انتماء www.isitt.ma طنجة ISIT للسٌاحة الدولً العالً المعهد

 سنوا  6 معماري دولة مهندس مباراة+  انتماء www.archi.ac.ma الرباط ENA المعمارٌة للهندسة الوطنٌة المدرسة

المدارس العلٌا لتكوٌن أساتذة 
 التعلٌم التمنً

ENSET 
 الرباط
 الدمحمٌة

www.enset.um5s.ac.ma  
www.enset-media.ac.ma/ 

 انتماء + ممابلة
 + FUE  + سلن المهندسٌن

M+MS 
 سنة1

3-2-2 

 مباراة+  انتماء تطوان ـ مراكش ـ مكناس ـ فاس ـ البٌضاء الدار ـ الرباط (ENS) لألساتذة العلٌا المدارس
 مسالن + للتربٌة الجامعٌة المسالن
 لمهن للتأهٌل المهنٌة اإلجازة

 ... والتعلٌم التربٌة

 حسب
 المسلن

 سنوا  6 معماري دولة مهندس مباراة+  انتماء www.archi.ac.ma الرباط ENA المعمارٌة للهندسة الوطنٌة المدرسة

 سنوا  3 مهنٌة إجازة مباراة+  انتماء www.inau.ac.ma  الرباط INAU والتعمٌر للتهٌئة الوطنً المعهد

 سنوا   2 الوطنٌة المباراة فً المشاركة انتماء السنوٌة التنظٌمٌة المذكرة حسب والتخصصا  المراكز CPGE العلٌا للمدارس التحضٌرٌة األلسام

 والبٌطرة للزراعة الثانً الحسن معهد
IAV الرباط 

www.iav.ac.ma سنوا  6-5 بٌطري طبٌب/   دولة مهندس رائز+  انتماء 
CHA أكادٌر 

 سنوا  5 دولة مهندس مباراة+  انتماء www.enameknes.ma مكناس ENA للفالحة الوطنٌة المدرسة

 الغابوٌة الوطنٌة المدرسة
 للمهندسٌن

ENFI سال 
: ب.ص ، للمهندسٌن الغابوٌة الوطنٌة المدرسة

 .سال تابرٌك ، -511
 سنوا  6 دولة مهندس مباراة+  انتماء

 ISEM البحرٌة للدراسا  العالً المعهد
 الدار
 البٌضاء

www.isem.ac.ma مباراة+  انتماء 
 ضابط/ لبطان/ مالزم/ ربان

 مٌكانٌكً
 سنوا  4-5

 سنوا  4-2 مٌكانٌكً ضابط/ لبطان/ مالزم مباراة+  انتماء 479: ب.ص أغزدٌس أنزا، طرٌك أكادٌر ISPM البحري للصٌد العالً المعهد

 سنتان العالً التمنً شهادة انتماء السنوٌة التنظٌمٌة المذكرة حسب والتخصصا  المراكز BTS العالً التمنً شهادة ألسام

 سنوا  4 المعهد دبلوم مباراة www.minculture.gov.ma/fr/inba.htm تطوان INBA الجمٌلة للفنون الوطنً المعهد

 ESBA الجمٌلة للفنون العلٌا المدرسة
 الدار
 البٌضاء

 سنوا  4 الجمٌلة الفنون دبلوم مباراة 435: ب.ص الراشدي شارع

 السمعً لمهن العالً المعهد
 والسٌنما البصري

ISMAC الرباط www.mincom.gov.ma/ismac 
+  انتماء
 مباراة

 ماستر/مهنٌة إجازة
 دولة مهندس/ متخصص

3  /5  /5 
 سنوا 

 سنوا  2 تمنً / تمنً متخصص انتماء + مباراة 45444 ورززا  43 ب.ص النصر زنمة ورززا  ISMC المعهد المتخصص فً مهن السٌنما

 والتنشٌط المسرحً للفن العالً المعهد
 الثمافً

ISADAC الرباط 
www.minculture.gov.ma/fr/isadac.

htm 
 2السلن دبلوم – 1السلن دبلوم مباراة+  انتماء

2- 4 
 سنوا 

 سنوا  4 المعهد دبلوم مباراة+  انتماء 1168: ب.ص الحرٌري زنمة طنجة INAS االجتماعً للعمل الوطنً المعهد

 مباراة+  انتماء www.minculture.gov.ma/fr/insap.htm الرباط INSAP والتراث اآلثار لعلوم الوطنً المعهد
 – 2السلن دبلوم 1السلن دبلوم

 3 السلن دبلوم
 فما سنتان
 فوق

 الشبٌبة أطر لتكوٌن الملكً المعهد
 والرٌاضة

IRFCJS الرباط www.mjs.gov.ma مباراة 
 دبلوم -مهنٌة إجازة -مربً دبلوم

 العالً السلن دبلوم – مفتش
 فما سنتان
 فوق

 سنوا  3 إجازة مهنٌة انتماء + مباراة www.uh1.ac.ma سطا  ISS معهد علوم الرٌاضة

 سنوا  3 مهنٌة إجازة مباراة+  انتماء  www.isss.uh1.ac.ma سطا  I3S بسطا  الصحة لعلوم العالً المعهد

 التمرٌضٌة للمهن العلٌا المعاهد
 الصحة وتمنٌا 

ISPITS سنوا  3 إجازة مباراة+  انتماء السنوٌة التنظٌمٌة المذكرة حسب والتخصصا  المعاهد 

 والتكوٌن التربٌة لمهن الجهوٌة المراكز

 فوً اإلجازة شهادة حاملً وجه فً مفتوح: التدريس هيئة أطر تأهيل سلك

 اإلجوازة شوهادة أو اإلجوازة شوهادة أو ٌعادلهوا، موا أو للتربٌة الجامعٌة المسالن
)فووً  إحووداها ٌعووادل مووا أو المهنٌووة اإلجووازة شووهادة أو األساسووٌة الدراسووا  فووً

 .إطار التوظٌف بالتعالد(

 مباراة

 : التربوي التأهٌل شهادة
 واالبتدائً؛ األولً للتعلٌم ـ
 اإلعدادي؛ الثانوي للتعلٌم ـ
 .التأهٌلً الثانوي للتعلٌم ـ

 واحدة سنة

 أو الماسوتر شهادة حاملً   وجه فً مفتوح:  التربيز مباريات حتضري سلك

 إحداها ٌعادل ما أو الدولة مهندس دبلوم أو المتخصص الماستر شهادة
 مباراة

 الثانوي للتعلٌم مبرز أستاذ
 التأهٌلً

 (2) سنتان

 (ENS) لألساتذة العلٌا المدارس
 تطوان ـ مراكش ـ مكناس ـ فاس ـ البٌضاء الدار ـ الرباط

 والتعلٌم التربٌة لمهن للتأهٌل المهنٌة اإلجازة مسالن + للتربٌة الجامعٌة المسالن
  المهنٌة اإلجازة  ـ  اإلجازة مباراة+  انتماء

 حسب
 المسلن

 النسٌج لصناعا  العلٌا المدرسة
 واأللبسة

ESITH 
 الدار
 سنوا  3 مهنٌة إجازة مباراة+  انتماء www.esith.ac.ma البٌضاء

 صناعة مهن فً التكوٌن معهد
 السٌارا 

IFMIA 
 الدار
 البٌضاء

Nouvelle Zone Industrielle Ahl Loughlam 
Sidi Bernoussi 

BP :  1152 Casablanca Al Qods 
 سنتان متخصص تمنً مباراة+  انتماء

 معدا  مهن فً المتخصص معهد
 المطارا  ولوجٌستٌن الطائرا 

ISMALA 
 الدار
 البٌضاء

 سنتان متخصص تمنً مباراة+  انتماء الدارالبٌضاء النواصر،

 النمل مهن فً المتخصصة المعاهد
 واللوجٌستٌن الطرلً

ISMTL مباراة+  انتماء تاورٌر  أكادٌر، طنجة، البٌضاء، الدار 
 ًمتخصص تمن 
 ًتمن 

 سنتان

 فً المتخصصٌن التمنٌٌن تكوٌن معاهد
 العمومٌة األشغال

ISTP 
 ، وجدة، أكادٌر، فاسمراكش

 سنتان متخصص تمنً مباراة+  انتماء
 فً كل من الرباط، الدار البٌضاء والعٌون هافتحٌتم معاهد أخرى س

 فً المتخصصٌن التمنٌٌن تكوٌن معهد
 المعمارٌة والهندسة التعمٌر

IFTSAU مكناس 
 اإلسماعٌلٌة بنحلٌمة، جنان

www.mhuae.gov.ma 
 سنتان متخصص تمنً مباراة+  انتماء

 IFTA الفالحً التمنً التكوٌن معاهد
 -الراشٌدٌة -مراكش -سطا  -تٌفل  -الدمحمٌة -سال -المنٌطرة

 تازة -خنٌفرة -تاونا  -مكناس -مالل بنً -بركان
 سنتان متخصص تمنً مباراة+  انتماء

 سنتان الساحلً الصٌد فً تمنً مباراة+  انتماء العرائش - الحسٌمة -العٌون -طانطان -آسفً ITPM البحري الصٌد تكنولوجٌا معاهد

 سنتان متخصص تمنً مباراة+  انتماء الدمحمٌة - أكادٌر – مراكش ISTAH السٌاحٌة التكنولوجٌا فً المتخصصة معاهد

 سنتان متخصص تمنً مباراة+  انتماء مدن عدة ISTA التطبٌمٌة للتكنولوجٌا المتخصصة المعاهد

 الطالا  مهن فً التكوٌن معهد
 الطالٌة والنجاعة المتجددة

IFMEREE سنتان متخصص تمنً مباراة+  انتماء طنجة، وورزازا  ،وجدة 

 

 مدة التكوين وأهدافه

http://www.isic.ma/
http://www.isitt.ma/
http://www.isitt.ma/
http://www.archi.ac.ma/
http://www.archi.ac.ma/
http://www.archi.ac.ma/
http://www.iav.ac.ma/
http://www.enameknes.ma/
http://www.enameknes.ma/
http://www.isem.ac.ma/
http://www.minculture.gov.ma/fr/inba.htm
http://www.minculture.gov.ma/fr/inba.htm
http://www.minculture.gov.ma/fr/isadac.htm
http://www.minculture.gov.ma/fr/isadac.htm
http://www.minculture.gov.ma/fr/insap.htm
http://www.minculture.gov.ma/fr/insap.htm
http://www.mjs.gov.ma/
http://www.mjs.gov.ma/
http://www.esith.ac.ma/
http://www.esith.ac.ma/
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
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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 رياضًةال علىمال
 والتكوين جلهة الرباط سال القنيطرةاألكادميية اجلهوية للرتبية 

 CROSP-Rabatاملركز اجلهوي للتوجيه املدرسي واملهين ــ الرباط ـ 

 

 ) ما بعد األقسام التحضيرية للمدارس العليا( تتمة (CNC)المدارس والمعاود العليا المشاركة في المباراة الوطنية المشتركة 

 التكىيو مدة الدبلىم الىلىج طريقة العهىاى أو اإللكرتونٌ املىقع املديهة الرمز املؤسشة

 www.emi.ac.ma الرباط EMI للمهندسٌن الدمحمٌة المدرسة

 فً النجاح
 المباراة
 الوطنٌة
 المشتركة

 دولة مهندس

 سنوا  3

 www.ehtp.ac.ma البٌضاء الدار EHTP العمومٌة لألشغال الحسنٌة المدرسة

 www.ensias.ma الرباط ENSIAS النظم وتحلٌل للمعلوماتٌة العلٌا الوطنٌة المدرسة

 www.ensias.ma الرباط ENSIAS النظم وتحلٌل للمعلوماتٌة العلٌا الوطنٌة المدرسة

 السلكٌة والمواصال  للبرٌد الوطنً المعهد
 والالسلكٌة

INPT الرباط www.inpt.ac.ma 

 www.insea.ac.ma الرباط INSEA التطبٌمً وااللتصاد لإلحصاء الوطنً المعهد

 www.enim.ac.ma الرباط ENSMR بالرباط للمعادن العلٌا الوطنٌة المدرسة

 www.ensem.ac.ma الدارالبٌضاء ENSEM والمٌكانٌن  للكهرباء العلٌا الوطنٌة المدرسة

واأللبسة النسٌج لصناعا  العلٌا المدرسة
(2)
 ESITH الدارالبٌضاء www.esith.ac.ma 

 www.onda.ma الدارالبٌضاء AIAC المدنً للطٌران السادس دمحم أكادٌمٌة

 www.esi.ac.ma الرباط ESI المعلوما  علوم مدرسة
شبكة : المدارس الوطنٌة للعلوم التطبٌمٌة + المدارس 
الوطنٌة العلٌا للفنون والمهن + المدارس العلٌا 

 ألساتذة التعلٌم التمنً

ENSA 
ENSAM 
ENSET 

 بعدة مدن

 مدن بعدة FST )المهندسٌن سلن (شبكة كلٌا  العلوم والتمنٌا 
 الجوٌة الملكٌة المدرسة

(1)
 ERA مهندس ضابط مراكش  

 البحرٌة الملكٌة المدرسة
(1)
 ERN مهندس ضابط البٌضاء الدار 

(2)
 Ecole Supérieure de Génie Biomédical ESGB البٌضاء الدار http://www.um6ss.ma Génie Biomédical 

(2)
 Ecole Centrale de Casablanca ECC البٌضاء الدار 

www.centrale-
casablanca.ma/ 

Ingénieur Généraliste 

 

 
 
 
 

 ( :(CNAEMالمباراة الوطنية لولوج مدارس التدبير 
 ( ECS و  ECT)  والتجارةاملباراة مفتوحة يف وجه طلبة الذين قضوا سنتني باألقسام التحضريية يف شعبة االقتصاد 
 ((CNAEMالمؤسسات المشاركة في المباراة الوطنية لولوج مدارس التدبير 

 التكىيو مدة الدبلىم الىلىج طريقة العهىاى أو اإللكرتونٌ املىقع املديهة الرمز املؤسشة

 سنوا  3 المدرسة دبلوم املباراة  يف الهجاح (أعاله أنظر) مدى عدة يف ENCG والتسٌٌر للتجارة الوطنٌة المدارس

 
 

 تكوينات عسكرية وشبه عسكرية

 التكىيو مدة الدبلىم الىلىج طريقة العهىاى أو اإللكرتونٌ املىقع املديهة الرمز املؤسشة

 مراكش( BEFRA) الجوٌة الملكٌة الموا  مدارس لاعدة مراكش ERA الجوٌة الملكٌة المدرسة

 مباراة+  انتماء

 سنوا  5 مهندس ضابط

 سنوا  5 مهندس ضابط 16343: ب.ص الجدٌد السور شارع البٌضاء الدار ERN البحرٌة الملكٌة المدرسة

 الرباط ERSSM العسكرٌة الصحة
 الهاشمً زنمة 1العسكرٌة، للصحة الملكٌة المدرسة

 1444: ب.ص المساري

 طبٌب - عام طبٌب
- بٌطري - أسنان

 صٌدلً

7-5 
 سنوا 

 الملكٌة األكادٌمٌة
 العسكرٌة

ARM الدراسا  دبلوم مكناس  50000  العسكرٌة الملكٌة األكادٌمٌة مكناس 
 والعسكرٌة الجامعٌة

(DEUM) 

 سنوا  3
+ 
 تكوٌن سنة

 عسكري

 لوا )
 (مساعدة

: التكوٌن مركز
 مكناس

 للموا  العام المفتش السٌد: المراسلة عنوان

  الرباط – العرفان ،6249: ب.ص المساعدة،

 كرٌر بن - للمشاة الملكٌة المدرسة ERI المشاة

 صف ضابط
 3 إلى 2

 سنوا 

 المنٌطرة المعمورة – المظلٌٌن تكوٌن مركز CI/TAP المظلٌٌن

 الرباط - العسكري الرٌاضً المركز CS/FAR الرٌاضة

 مكناس - الملكٌة المسلحة للموا " المصفحا " تكوٌن مركز CIB المدرعا 

 البٌضاء الدار – حرودة عٌن - "النمل" تكوٌن مركز CIFT النمل

 تمارة - الملكٌة المسلحة للموا  للخٌالة الملكٌة المدرسة ERC الخٌالة

 سال - التموٌن فً التكوٌن مركز CI.INT التموٌن

 المنٌطرة -  الالسلكٌة و السلكٌة اإلتصاال  فً التكوٌن مركز CIT اإلتصاال 

 الدارالبٌضاء - العتاد فً التكوٌن مركز CFTSM العتاد

 المنٌطرة - العسكرٌة الهندسة فً التكوٌن مركز CIG الهندسة

 فاس - المدفعٌة فً التكوٌن مركز CI.AR المدفعٌٌن

 سلٌمان بن - الذخٌرة فً للتكوٌن الملكً المركز CRFM الذخٌرة

 الرباط - العسكرٌة للصحة الملكٌة المدرسة ERSSM التمرٌض

 .الرباط -الملكٌة المسلحة للموا  االجتماعٌة المصالح أطر تكوٌن مركز CISS االجتماعٌة المصالح

 البٌضاء الدار - الملكٌة البحرٌة CIMR البحرٌة

 مراكش - الملكً الدرن مدارس مجموعة GEGR الدرن

 الجوٌة الملكٌة الموا   الجوٌة الموا 

 الملكً الحرس  الملكً الحرس

 حسب الرتبة عدة رتب مباراة+  انتماء المنٌطرة - للشرطة الملكً المعهد IRP الشرطة

المدنٌة الولاٌة  EPC رلٌب مباراة+  انتماء المدنٌة الولاٌة مدرسة  

 

 (ESITH لـ بالنسبة السنة فً درهم 25000 و  ECC و  ESGB لـ بالنسبة السنة فً درهم 50000 ) التكوٌن مصارٌف فً الطلبة ٌساهم: ( 2).      التحضٌرٌة ألسامها طلبة إال تمبل ال: (1)

http://www.emi.ac.ma/
http://www.emi.ac.ma/
http://www.ehtp.ac.ma/
http://www.ehtp.ac.ma/
http://www.ensias.ma/
http://www.ensias.ma/
http://www.ensias.ma/
http://www.ensias.ma/
http://www.inpt.ac.ma/
http://www.inpt.ac.ma/
http://www.insea.ac.ma/
http://www.insea.ac.ma/
http://www.enim.ac.ma/
http://www.enim.ac.ma/
http://www.ensem.ac.ma/
http://www.ensem.ac.ma/
http://www.esith.ac.ma/
http://www.esith.ac.ma/
http://www.onda.ma/
http://www.onda.ma/
http://www.esi.ac.ma/
http://www.esi.ac.ma/
http://www.centrale-casablanca.ma/
http://www.centrale-casablanca.ma/
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 آداب وعلوم إنسانية
 القنيطرةسال الرباط جلهة  اجلهوية للرتبية والتكويناألكادميية 

 CROSP-Rabatـ  ــ الرباط املدرسي واملهين لتوجيهلاملركز اجلهوي 

 

  

 العهواى أو اإللكرتوني املوقع املديهة الرمز املؤسشة
 طريقة
 الولوج

 الدبلوم
 مدة

 التكويو
 والعلوم اآلداب كلٌة

 اإلنسانٌة
FLSH 

 الخاصة االستمطاب مناطك حسب الجغرافً التوزٌع مراعاة ٌجب
 .السنوٌة التنظٌمٌة المذكرة خالل من كلٌة بكل

 مباشر
 العامة الجامعٌة الدراسات دبلوم ــ

DEUG...........................… 

 LF  األساسٌة الدراسات فً اإلجازة ــ

 .................  LP المهنٌة اإلجازة ــ

 ........................   M الماستر ــ

 ..........  MS المتخصص الماستر ــ

 .........................  D الدكتوراه ــ

 

 
 سنتان

 سنوات 3

 سنوات 3

 سنوات 5

 سنوات 5

 سنوات 8

 المانونٌة العلوم كلٌة
 وااللتصادٌة
 واالجتماعٌة

FSJES مباشر 

 المتعددة الكلٌة
 التخصصات

FP ً(الجغرافً للتوزٌع خاضعة غٌر) مدن عدة ف 
 /مباشر
 انتماء

 مباشر الداودٌات 3483:ب.ص الفاسً عالل شارع مراكش FLA العربٌة اللغة كلٌة

 مباشر 55:ب.ص الطرٌس الخالك عبد نهج تطوان FO الدٌن أصول كلٌة

 كلٌة/  الشرٌعة كلٌة
 الشرعٌة العلوم

FCH ًمباشر وسمارة آكدٌر ، فاس من كل ف 

 الحدٌث دار مؤسسة
 الحسنٌة

EDHH الرباط www.edhh.org سنوات 4 الحسنٌة الحدٌث دار إجازة مباراة 

 السادس دمحم معهد
 والدراسات للمراءات

 المرآنٌة

 الرباط 
ٌشترط فً المترشح أن ٌكون حاصال على شهادة 
الباكالورٌا وأن ٌكون حافظا لكتاب هللا كامال + السن ألل 

 سنة. 00من 

 شفوي
+ 

 كتابً

 : التخصصات فً إجازة
 المراءات المرآنٌة  -

 الدراسات المرآنٌة  -
 سنوات 3

 www.fse.ac.ma الرباط FSE التربٌة علوم كلٌة
 انتماء
 +
 مباراة

 سنوات 3 مهنٌة إجازة -  إجازة

 الجهوٌة المراكز
 التربٌة لمهن

 والتكوٌن

 فللً اإلجللازة شللهادة حللاملً وجلل  فللً مفتللو : التللدرٌس هٌئللة أطللر تأهٌللل سلللن
 اإلجلازة شلهادة أو اإلجلازة شلهادة أو ٌعادلها، ما أو للتربٌة الجامعٌة المسالن

) فلً  إحلداها ٌعلادل ملا أو المهنٌلة اإلجلازة شلهادة أو األساسلٌة الدراسات فً
 .إطار التوظٌف بالتعالد(

 مباراة

 :التربوي التأهٌل شهادة
 االبتدائً؛ والتعلٌم األولً للتعلٌم ــ
 اإلعدادي؛ الثانوي للتعلٌم ــ
 .التأهٌلً الثانوي للتعلٌم ــ

 واحدة سنة

 أو الماسللتر شللهادة حللاملً   وجلل  فللً مفتللو   :التبرٌللز مبارٌللات تحضللٌر سللن
 إحداها ٌعادل ما أو الدولة مهندس دبلوم أو المتخصص الماستر شهادة

 (2) سنتان التأهٌلً الثانوي للتعلٌم مبرز أستاذ مباراة

 العلٌا المدارس

 (ENS) لألساتذة
 تطوان ـ مراكش ـ مكناس ـ فاس ـ البٌضاء الدار ـ الرباط

 والتعلٌم التربٌة لمهن للتأهٌل المهنٌة اإلجازة مسالن + للتربٌة الجامعٌة المسالن
+  انتماء

 مباراة
  المهنٌة اإلجازة  ـ  اإلجازة

 حسب
 المسلن

 الوطنً المعهد
 الجمٌلة للفنون

INBA تطوان www.minculture.gov.ma/fr/inba.htm سنوات 4 المعهد دبلوم مباراة 

 العلٌا المدرسة
 الجمٌلة للفنون

ESBA 
 الدار

 البٌضاء
 سنوات 4 الجمٌلة الفنون دبلوم مباراة 435: ب.ص الراشدي شارع

 للفن العالً المعهد
 والتنشٌط المسرحً

 الثمافً
ISADAC الرباط www.minculture.gov.ma/fr/isadac.htm 

 انتماء
 +
 مباراة

 2 السلن دبلوم – 3 السلن دبلوم
2- 4 

 سنوات

 الوطنً المعهد
 االجتماعً للعمل

INAS 3368: ب.ص الحرٌري زنمة طنجة 
 انتماء
 +
 مباراة

 سنوات 4 المعهد دبلوم

 لعلوم الوطنً المعهد
 والتراث اآلثار

INSAP الرباط www.minculture.gov.ma/fr/insap.htm 
 انتماء
 +
 مباراة

 – 2السلن دبلوم ـ 3السلن دبلوم
 3 السلن دبلوم

 فما سنتان
 فوق

 الموضة أكادٌمٌة
 البٌضاء بالدار

 العلٌا المدرسة
 والموضة لإلبداع

Casa 
Moda 

Academy 

 الدار
 البٌضاء

www.cma.ma 
 

 (التكوٌن مصارٌف فً ٌساهمون الطلبة)
   مباراة

 سنوات 3 .األزٌاء تصمٌم فً مهنٌة إجازة

 فللللً اإلبللللداع فللللً متخصللللص ماسللللتر
 .الموضة مجال

 بعد سنتان
 اإلجازة

 العالً المعهد
 واالتصال لإلعالم

ISIC الرباط www.isic.ac.ma 
 انتماء
 +
 مباراة

 واالتصال اإلعالم فً إجازة
 (LMD نظام اعتماد)

 سنوات 3

 فهد الملن مدرسة
 للترجمة العلٌا

ERFST طنجة 
www.ecoleroifahd.uae.ma 

 (االجازة على الحصول بعد ٌتم المدرسة ولوج)

 انتماء
 +
 مباراة

 فً متخصص ماستر/مترجم دبلوم
 والصحافة والتواصل الترجمة

 فما سنتان
 فوق

 الملكً المعهد
 الشبٌبة أطر لتكوٌن

 والرٌاضة
IRFCJS الرباط www.mjs.gov.ma مباراة 

 دبلوم -مهنٌة إجازة -مربً دبلوم
 العالً السلن دبلوم – مفتش

 فما سنتان
 فوق

 الدولً العالً المعهد
 للسٌاحة

ISIT طنجة www.isitt.ma سنوات 3 المعهد دبلوم مباراة 

 العلٌا المدارس
 لألساتذة

ENS 
 عدة
 مدن

 MS-M-FUE-LP: تحضٌر
 حسب
 الدبلوم

MS-M-FUE-LP 
 حسب
 الدبلوم

http://www.edhh.org/
http://www.edhh.org/
http://www.fse.ac.ma/
http://www.fse.ac.ma/
http://www.minculture.gov.ma/fr/inba.htm
http://www.minculture.gov.ma/fr/inba.htm
http://www.minculture.gov.ma/fr/isadac.htm
http://www.minculture.gov.ma/fr/isadac.htm
http://www.minculture.gov.ma/fr/insap.htm
http://www.minculture.gov.ma/fr/insap.htm
http://www.cma.ma/
http://www.cma.ma/
http://www.isic.ac.ma/
http://www.isic.ac.ma/
http://www.mjs.gov.ma/
http://www.mjs.gov.ma/
http://www.isitt.ma/
http://www.isitt.ma/
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 CROSP-Rabatـ  ــ الرباط املدرسي واملهين لتوجيهلاملركز اجلهوي 

 

 العهواى أو اإللكرتوني املوقع الرمز املؤسشة
 طريقة
 الولوج

 الدبلوم
 مدة

 التكويو
 لمهن العالً المعهد

 البصري السمعً
 والسٌنما

ISMAC 
 الرباط
 

www.mincom.gov.ma/ismac 
+  انتماء

 مباراة
/ متخصص ماستر/مهنٌة إجازة

 دولة مهندس

3  /5  /
5 

 سنوات

 للتهٌئة الوطنً المعهد
 والتعمٌر

INAU الرباط  www.inau.ac.ma 
+  انتماء

 مباراة
 سنوات 3 مهنٌة إجازة

 التمنً شهادة ألسام
 العالً

BTS 
 مدن عدة

 التربٌة وزارة تصدرها التً التنظٌمٌة المذكرة راجع) 
 (.سنة كل الوطنٌة

 انتماء

 أحد فً العالً التمنً شهادة
 :التخصصات

 االداري التسٌٌر 
 السٌاحً؛ التدبٌر 
 ًالبصري السمع. 

 سنتان

 للمهن العلٌا المعاهد
 وتمنٌات التمرٌضٌة

 الصحة
ISPITS 

  مدن عدة
 وزارة تصدرها التً التنظٌمٌة المذكرة راجع) 

 (.سنة كل الصحة

+  انتماء
 مباراة

 التخصصلللللات أحللللد فلللللً إجللللازة
 :التالٌة
 ؛ مصحح النطك 
 ؛ التروٌض بالعمل 
 ًحركً نفسان. 

 سنوات 3

 المتخصصة المعاهد
 الطرلً النمل مهن فً

 واللوجٌستٌن
ISMTL تاورٌرت أكادٌر، طنجة، البٌضاء، الدار 

+  انتماء
 مباراة

 ًمتخصص تمن 
 ًتمن 

 سنتان

 فً المتخصصة معاهد
 السٌاحٌة التكنولوجٌا

ISTAH حمدٌةـالم – أكادٌر – مراكش 
+  انتماء

 مباراة
 سنتان متخصص تمنً

 المتخصصة المعاهد
 التكنولوجٌا فً

 التطبٌمٌة
ISTA مدن عدة 

+  انتماء
 مباراة

 سنتان متخصص تمنً

 فً المتخصص المعهد
 بورززات السٌنما مهن

ISMC 45444 ورززات 43 ب.ص النصر زنمة – ورززات 
+  انتماء

 مباراة
 سنتان متخصص تمنً+ تمنً

معاهد تكوٌن التمنٌٌن والتمنٌٌن 
المتخصصٌن فً مهن الجماعات 

 الترابٌة
 البٌضاء، إٌموزار كندر، مراكش، سال، وجدة الدار

انتماء + 
 مباراة

 سنتان تمنً + تمنً متخصص

 
 

 

 عشكرية وشبه عشكرية تكويهات

 العهواى أو اإللكرتوني املوقع الرمز املؤسشة
 طريقة
 الولوج

 التكويو مدة الدبلوم

 الملكٌة األكادٌمٌة
 العسكرٌة

ARM مكناس 

  العسكرٌة الملكٌة األكادٌمٌة المراسلة عنوان
 مكناس  50000

(Concours d’admission à l’ARM. Cycle 
Elèves-Officiers) 

 انتماء
 +
 مباراة

 الدراسات دبلوم
 والعسكرٌة الجامعٌة

(DEUM) 

 سنوات 3
+ 
 تكوٌن سنة

 لوات) عسكري
 (مساعدة

 مركز
: التكوٌن
 مكناس

 للموات العام المفتش السٌد: المراسلة عنوان

 الرباط – العرفان ،6245: ب.ص المساعدة،

34343 

 كرٌر بن - للمشاة الملكٌة المدرسة ERI المشاة

 صف ضابط
 ثالث أو 2

 سنوات

 المنٌطرة المعمورة – المظلٌٌن تكوٌن مركز CI/TAP المظلٌٌن

 الرباط - العسكري الرٌاضً المركز CS/FAR الرٌاضة

 مكناس - الملكٌة المسلحة للموات" المصفحات" تكوٌن مركز CIB المدرعات

 البٌضاء الدار – حرودة عٌن - "النمل" تكوٌن مركز CIFT النمل

 تمارة - الملكٌة المسلحة للموات للخٌالة الملكٌة المدرسة ERC الخٌالة

 سلٌمان ابن - العتاد فً الملكٌة المدرسة ERM العتاد

 سال - التموٌن فً التكوٌن مركز CI.INT التموٌن

االجتماعٌة المصالح  CISS 
 المسلحة للموات االجتماعٌة المصالح أطر تكوٌن مركز

 .الرباط -(CISS)الملكٌة

 الرتبة حسب رتب عدة المنٌطرة - للشرطة الملكً المعهد IRP الشرطة

المدنٌة الولاٌة  EPC رلٌب المدنٌة الولاٌة مدرسة  

 سنوات 3أو2 دركً مراكش - الملكً الدرن مدارس مجموعة GEGR الدرن
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 : ألخشي ِؤسسح ِٓ خترٍف اٌؼايل اٌرؼٍُُ ِؤسساخ ٌىجل اٌرششُح طشَمح.1

؛ األٔرشُٔد ػرب ِىالؼها ػًٍ اٌرششُح ذسجًُ فمط ذؼرّذ ِؤسساخ 

اٌؼادٌ؛ اٌربَذ ػرب اٌرششُح ٍِف إسساي ِغ األٔرشُٔد ػرب ِىالؼها ػًٍ اٌرششُح ذسجًُ ذؼرّذ ِؤسساخ 

ادلؤسسح مبمش إَذاػٗ أو اٌؼادٌ، اٌربَذ ػرب اٌرششُح ٍِف إسساي فمط ذؼرّذ ِؤسساخ. 

... 

 ٌزٌه؛ احملذدج اِجاي ِشاػاج ِغ ِؤسسح، تىً اخلاصح اٌرششُح مبسطشج االٌرضاَ جية.2

 اٌرششُح؛ تاب فرح ػٓ اإلػالْ تؼذ إال اٌرششُح ٍِف ذشسً ال.3

 إٌُها ٌٍشجىع اٌرششُح ػٍُّح يف سرحراجها اٌيت اٌىثائك ٌرجُّغ ٍِفا خصص اٌرششُحاخ تاب فرح الرشاب ػٕذ.4

  .احلاجح ػٕذ

 لالمتحانتوجيهات في اإلعداد  

 

 الزمو تدبري

 سئُسٍ ػاًِ اٌىلد إْ اٌرٍُّز، ػضَضٌ اٌرٍُّزج، ػضَضيت

 فاسرؼّاٌٗ االِرحاْ، يف وِشدودَره أدائه حتذَذ يف

 ِٓ وميىٕه األفىاس ذشوُض ػًٍ سُساػذن ٔاجغ تشىً

 .ودائُ جُذ تشىً ادلهاساخ اورساب

 اٌسٕح ِٓ ِثىش ولد يف ٌالِرحاْ اإلػذاد يف اٌششوع فؼذَ

 ولد يف اجلهذ ذىرُف إىل اٌرالُِز تثؼض َؤدٌ اٌذساسُح

 اٌسهش إىل اٌٍجىء ػرب ورٌه االِرحاْ ِىػذ لثً لصري

 وساء وذىىْ اإلس٘اق يف ذرسثة ػىاًِ وٍها و٘زٖ اٌٍٍٍُ،

 .وٌٍّهاساخ ٌٍّؼاسف واذلش اٌسطحٍ االورساب

 اٌزٌ اٌىايف اٌىلد ختصُص اٌثذاَح، وِٕذ جية، ٌزا

 ػذد احرساب خالي ِٓ ٌالِرحاْ اإلػذاد َرطٍثٗ

 .ِٕاسة تشٔاِج ووضغ األَاَ وػذد األساتُغ
 

 لالمتحاى اإلعداد تهظيم
 

تإٌجاا   اٌرفاؤي ٌالِرحاْ اجلُذ اإلػذاد ِٕه َرطٍة 

 اٌفشً؛ واسرثؼاد أوال

اٌرشوُاض  جياة  ٌالِرحااْ،  اإلػاذاد  فرشاخ خالي  ً  ػٍا

 خاالي  اخلاسجُاح  ادلاؤثشاخ  وافاح  ػٓ واالترؼاد اٌرحصًُ

 لاذ  اٌيت احلاسىب جهاص أو  اٌرٍفاص أو اٌشادَى ِثً ، ػٍّه

 ولره؛ ِٓ وثريا جضءا ذسرهٍه

 

سرخصصاها  اٌايت  اٌضُِٕاح  اٌفرشج حتذَذ  ً  ِاادج  ٌىا

 وطثُؼرها؛ أمهُرها حسة

ورٌاه  سااتمح  اخرثاساخ ػًٍ ٌٍرذسَة ولد ختصُص 

 رلاااي ووااً ِااادج وااً حسااة اٌفؼٍااٍ حتصااٍُه ٌرمُااُُ

 ذؼرشضاه  لاذ  اٌايت  اٌصاؼىتاخ  ػًٍ اٌىلىف ِغ دساسٍ،

 االِرحاْ؛ ذاسَخ لثً ٌرجاوص٘ا رلهىداذه وذىجُٗ

ًّفُها ذسجً تطالاخ إػذاد ػًٍ اٌؼ  ُ  ادلؼطُااخ  أ٘ا

... ٘اِاح  وذاىاسَخ  ػٍُّاح  ؤظشَااخ  سَاضاُح  صاُ   ِٓ

 احلاجح؛ ػٕذ وذىظُفها اسرشجاػها ػٍُه ٌُسهً ورٌه

وخاصاح  ِٕرظّاح  تصفح اٌثطالاخ ٘زٖ إىل اٌشجىع 

 ادلسارّش  اٌرٕشاُط  ػًٍ رٌه سُساػذن حُث إٌىَ لثً

   ٌزاوشذه؛

ميىٕاه  ٌالسارشاحح  ولاد  ختصُص  ٗ  مماسساح  خالٌا

 ِرؼثح؛ ذىىْ ال أْ ػًٍ اٌشَاضُح أو اٌرشفُهُح األٔشطح

إطاااس يف( أِىاآ إرا) ٌالِرحاااْ اجلّاااػٍ اإلػااذاد 

 االِرحاااْ ٌاإف  حيضااشوْ األصااذلاء ِاآ رلّىػااح

 .تُٕهُ فُّا وتاالٔسجاَ تاجلذَح وَرسّىْ

 مالحظات حول عملية الترشيح
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 العهىاى أو اإللكرتوني املىقع املديهة الرمز املؤسشة
 طريقة

 الىلىج
 الدبلىم

 مدة

 التكىيو

 والعلوم اآلداب كلية
 اإلنسانية

FLSH 
 االستمطاب مناطك حسب الجغرافي التوزيع مراعاة يجب

 .السنوية التنظيمية المذكرة خالل من كلية بكل الخاصة

 مباشر

 العامة الجامعية الدراسات دبلوم 

DEUG........….............. 
 األساسية الدراسات في اإلجازة 

LF............................... 
 المهنية اإلجازة LP  ............. 
 الماستر M   ..................... 
 المتخصص الماستر MS  ....... 
 الدكتوراه D  ..................... 

 
  سنتان

 

 سنوات 3

 سنوات 3

 سنوات 5

 سنوات 5

 سنوات 8

 المانونية العلوم كلية
 واالجتماعية وااللتصادية

FSJES مباشر 

 (الجغرافي للتوزيع خاضعة غير) مدن عدة في FP التخصصات المتعددة الكلية
 مباشر

  انتماء

 مراكش FLA العربية اللغة كلية
 3483:ب.ص الفاسي عالل شارع

 الداوديات
 مباشر

 مباشر 55:ب.ص الطريس الخالك عبد نهج تطوان FO الدين أصول كلية

 العلوم كلية/ الشريعة كلية
 الشرعية

FCH مباشر وسمارة أكدير ، فاس من كل في 

 www.fse.ac.ma الرباط FSE التربية علوم كلية
+  انتماء
 مباراة

 سنوات 3 مهنية إجازة -  إجازة 

 سنوات 4 الحسنية الحديث دار إجازة  مباراة www.edhh.org الرباط EDHH الحسنية الحديث دار مؤسسة

 لمهن الجهوية المراكز
 والتكوين التربية

 اإلجاازة شهادة حاملي وجه في مفتوح: التدريس هيئة أطر تأهيل سلك

 شااهادة أو اإلجاازة شااهادة أو يعادلهاا، مااا أو للتربياة الجامعيااة المساالن فاي
 يعااادل مااا أو المهنيااة اإلجااازة شااهادة أو األساسااية الدراسااات فااي اإلجااازة
 .)في إطار التوظيف بالتعالد( إحداها

 مباراة

 للتعلااايم الترباااو  التأهيااال شاااهادة ـاااـ

 االبتدائي؛ والتعليم األولي
 للتعلاااايم التربااااو  التأهياااال شااااهادة ـااااـ

 اإلعداد ؛ الثانو 
 للتعلاااايم التربااااو  التأهياااال شااااهادة ـااااـ

 .التأهيلي الثانو 

 سنة
 واحدة

 الماستر شهادة حاملي   وجه في مفتوح:  التربيز مباريات حتضري سلك

 إحداها يعادل ما أو الدولة مهندس دبلوم أو المتخصص الماستر شهادة أو
 مباراة

 الثانو  للتعليم مبرز أستاذ
 التأهيلي

 سنتان

(2) 

 لألساتذة العليا المدارس
(ENS) 

 تطوان ـ مراكش ـ مكناس ـ فاس ـ البيضاء الدار ـ الرباط
+  انتماء
 مباراة

 اإلجازة مسالن + للتربية الجامعية المسالن
 ... والتعليم التربية لمهن للتأهيل المهنية

 حسب
 المسلن

 EST للتكنولوجيا العليا المدارس

 www.esto.ump.ma وجدة

 انتماء

 للتكنولوجيا الجامعي الدبلوم -
DUT 

 

 مهنية إجازة -

 
 
 
 
 

 سنتان
 
 

 سنوات 3

 سنة)
 بعد واحدة

 الحصول
 على

DUT) 

 www.est-usmba.ac.ma فاس

 www.est-umi.ac.ma مكناس

 www.ests.ucam.ac.ma آسفي

 www.estb.ac.ma برشيد

 www.est-uh2c.ac.ma البيضاء الدار

 www.ests.ma سال

 www.esta.ac.ma أكادير

 www.ucam.ac.ma/est.essaouira الصويرة
 www.estg.ac.ma كلميم

  www.usms.ma مالل بني

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

 www. ucd.ma سيد  بنور

 
 

 للتجارة الوطنية المدارس
 والتسيير

 
 )الترشيح يتم عبر البوابة اإللكترونية : 

www.tafem.ma ) 

ENCG 

 www.encg-settat.ma سطات

+  انتماء
 مباراة

 سنوات 5 المدرسة دبلوم

 www.encgk.ac.ma المنيطرة

 www.encgm.com مراكش

 www.encg-agadir.ac.ma أكادير

 www.encgt.ma طنجة

 www.encgo.ump.ma وجذة

 www.encg-eljadida.ma الجديدة

 www.usmba.ac.ma فاس

 www.encgcasa.ac.ma البيضاء الدار

 www.encg-dakhla.ac.ma الداخلة

 للتجارة العالي المعهد
 المماوالت وإدارة

ISCAE 
 /الرباط

 الدارالبيضاء
www.groupeiscae.ma 

+  انتماء
 مباراة

 سنوات 3 اإلجازة أو االلتصادية   علميةالالبكالوريا  بعد

 شعبة في bac+2 أو CPGE بعد

 مباراة+  التدبير شعبة أو االلتصاد

 دبلوم
 المعهد

 سنوات 3

 للمهن العليا المعاهد
 الصحة وتمنيات التمريضية

ISPITS 
 وزارة تصدرها التي التنظيمية المذكرة راجع)  مدن عدة

 (.سنة كل الصحة
+  انتماء
 مباراة

 :التالي التخصص في إجازة
 الصحية اإلحصائيات شعبة -

 سنوات 3

 للتهيئة الوطني المعهد
 والتعمير

INAU الرباط  www.inau.ac.ma 
+  انتماء
 مباراة

 سنوات 3 مهنية إجازة

 للهندسة الوطنية المدرسة
 المعمارية

ENA الرباط www.archi.ac.ma 
 طوان(ت) توجد ملحقات للمدرسة بكل مه فاس ،مراكش و

+  انتماء
 مباراة

 سنوات 6 معمار  دولة مهندس

  

http://www.fse.ac.ma/
http://www.fse.ac.ma/
http://www.edhh.org/
http://www.edhh.org/
http://www.esto.ump.ma/
http://www.est-usmba.ac.ma/
http://www.est-umi.ac.ma/
http://www.ests.ucam.ac.ma/
http://www.estb.ac.ma/
http://www.est-uh2c.ac.ma/
http://www.ests.ma/
http://www.esta.ac.ma/
http://www.ucam.ac.ma/est.essaouira
http://www.ucam.ac.ma/est.essaouira
http://www.usms.ma/
http://www.tafem.ma/
http://www.tafem.ma/
http://www.encg-settat.ma/
http://www.encg-agadir.ac.ma/
http://www.encgt.ma/
http://www.encgo.ump.ma/
http://www.encg-eljadida.ma/
http://www.usmba.ac.ma/
http://www.archi.ac.ma/
http://www.archi.ac.ma/
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 العهىاى أو اإللكرتوني املىقع املديهة الرمز املؤسشة
 طريقة

 الىلىج
 الدبلىم

 مدة

 التكىيو

 التحضيرية األلسام
 العليا للمدارس

CPGE انتماء السنوية التنظيمية المذكرة حسب المراكز 
 :المتاحة التخصصات

 والتجارة االلتصاد -
 (التكنولوجي التخصص)

 سنوات  2

 BTS العالي التمني شهادة ألسام
 مدن عدة

 الوطنية التربية وزارة تصدرها التي التنظيمية المذكرة راجع) 
 (.سنة كل

 انتماء

 فاااااي العاااااالي التمناااااي شاااااهادة
 :التالية التخصصات

 ؛البصر  السمعي -
 الصااااغر  الممااااوالت تااادبير -

 ؛والمتوسطة
 ؛تجار ال ريدبالت -
 ؛السياحي التدبير -
 ؛والتسيير المحاسبة -
 .اإلدار  التدبير -

 سنتان

 للفنون الوطني المعهد
 الجميلة

INBA تطوان 
www.minculture.gov.ma/fr/inb

a.htm 
 سنوات 4 المعهد دبلوم مباراة

 للفنون العليا المدرسة
 الجميلة

ESBA سنوات 4 الجميلة الفنون دبلوم مباراة 435: ب.ص الراشد  شارع البيضاء الدار 

 للفن العالي المعهد
 والتنشيط المسرحي

 الثمافي
ISADAC الرباط 

www.minculture.gov.ma/fr/isa
dac.htm 

+  انتماء
 مباراة

 2السلن دبلوم – 3السلن دبلوم
2- 4 

 سنوات

 للعمل الوطني المعهد
 االجتماعي

INAS 3368: ب.ص الحرير  زنمة طنجة 
+  انتماء
 مباراة

 سنوات 4 المعهد دبلوم

 اآلثار لعلوم الوطني المعهد
 والتراث

INSAP الرباط 
www.minculture.gov.ma/fr/ins

ap.htm 

+  انتماء
 مباراة

 – 2السلن دبلوم 3السلن دبلوم
 3 السلن دبلوم

 فما سنتان
 فوق

 البيضاء بالدار الموضة أكاديمية

 لإلبداع العليا المدرسة
 والموضة

Casa 
Moda 

Academy 
 البيضاء الدار

www.cma.ma 
 

 (التكوين مصاريف في يساهمون الطلبة)
   مباراة

 تصميم في مهنية إجازة 
 .األزياء

 سنوات 3

 اإلبداع في متخصص ماستر 
 .الموضة مجال في

 بعد سنتان
 اإلجازة

 لإلعالم العالي المعهد
 واالتصال

ISIC الرباط  www.isic.ma  
 (LMD نظام اعتماد)

+  انتماء
 مباراة

 سنوات 3 واالتصال اإلعالم في إجازة

 لمهن العالي المعهد
 والسينما البصر  السمعي

ISMAC الرباط www.mincom.gov.ma/ismac 
+  انتماء
 مباراة

/ متخصص ماستر/مهنية إجازة
 دولة مهندس

3  /5  /5 
 سنوات

 www.esi.ac.ma الرباط ESI اإلعالم علوم مدرسة
 مباراة

 CPGE) بعد(
 سنوات 3 متخصص إعالمي دبلوم

 العليا فهد الملن مدرسة
 للترجمة

ERFST طنجة 
www.ecoleroifahd.uae.ma 

 على الحصول بعد يتم المدرسة ولوج)

DEUG) 

+  انتماء
 مباراة

 متخصص ماستر/مترجم دبلوم
 والتواصل الترجمة في

 والصحافة

 فما سنتان
 فوق

 أطر لتكوين الملكي المعهد
 والرياضة الشبيبة

IRFCJS الرباط www.mjs.gov.ma مباراة 
 -مهنية إجازة -مربي دبلوم
 السلن دبلوم – مفتش دبلوم

 العالي

 فما سنتان
 فوق

 www.uh1.ac.ma سطات ISS معهد علوم الرياضة
انتماء + 
 مباراة

 سنوات 3 إجازة مهنية

 الدولي العالي المعهد
 للسياحة

ISIT طنجة www.isitt.ma سنوات 3 المعهد دبلوم مباراة 

 مهن في المتخصصة المعاهد
 واللوجيستين الطرلي النمل

ISMTL تاوريرت أكادير، طنجة، البيضاء، الدار 
+  انتماء
 مباراة

 متخصص تمني
 تمني

 سنتان

 التمني التكوين معاهد
 الفالحي

IFTA 
 -الراشيدية -مراكش -سطات -تيفلت -الدمحمية -سال -المنيطرة

 تازة -خنيفرة -تاونات -مكناس -مالل بني -بركان
+  انتماء
 مباراة

 سنتان متخصص تمني

 في المتخصصة معاهد
 السياحية التكنولوجيا

ISTAH 

 
 الدمحمية - أكادير – مراكش

+  انتماء
 مباراة

 سنتان متخصص تمني

 في المتخصصة المعاهد
 التطبيمية التكنولوجيا

ISTA مدن عدة 
+  انتماء
 مباراة

 سنتان متخصص تمني

 الصيد تكنولوجيا معاهد
 البحر 

ITPM العرائش - الحسيمة -العيون -طانطان -آسفي 
+  انتماء
 مباراة

 سنتان الساحلي الصيد في تمني

 في المتخصص المعهد
 بورززات السينما مهن

ISMC 45444 ورززات 43 ب.ص النصر زنمة  
+  انتماء
 مباراة

 سنتان متخصص تمني+  تمني

تكوين التمنيين والتمنيين المتخصصين في مهن الجماعات معاهد 
 الترابية

مراكش، سال، الدارالبيضاء، إيموزار كندر، 
 وجدة

انتماء + 
 مباراة

 سنتان تمني + تمني متخصص

  

http://www.minculture.gov.ma/fr/inba.htm
http://www.minculture.gov.ma/fr/inba.htm
http://www.minculture.gov.ma/fr/isadac.htm
http://www.minculture.gov.ma/fr/isadac.htm
http://www.minculture.gov.ma/fr/insap.htm
http://www.minculture.gov.ma/fr/insap.htm
http://www.esi.ac.ma/
http://www.esi.ac.ma/
http://www.mjs.gov.ma/
http://www.mjs.gov.ma/
http://www.isitt.ma/
http://www.isitt.ma/
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 مالحظات حول عملية الترشيح
 

 : ألخزي يؤسسة يٍ ختحهف انعايل انحعهيى يؤسسات نىجل انحزشيح طزيقة.1

؛ األَحزَيث عرب يىاقعها عهً انحزشيح جسجيم فقط جعحًد يؤسسات 
انربيد عرب انحزشيح يهف إرسال يع األَحزَيث عرب يىاقعها عهً انحزشيح جسجيم جعحًد يؤسسات 

 انعادٌ؛
ادلؤسسة مبقز إيداعه أو انعادٌ، انربيد عرب انحزشيح يهف إرسال فقط جعحًد يؤسسات. 
... 

 نذنك؛ احملددة اآلجال يزاعاة يع يؤسسة، تكم اخلاصة انحزشيح مبسطزة االنحزاو جية.2

 انحزشيح؛ تاب فحح عٍ اإلعالٌ تعد إال انحزشيح يهف جزسم ال.3

 إنيها نهزجىع انحزشيح عًهية يف سحححاجها انيت انىثائق نحجًيع يهفا خصص انحزشيحات تاب فحح اقحزاب عُد.4

  .احلاجة عُد
 

 ((CNAEMالمباراة الوطنية لولوج مدارس التدبير 

 ( ECS و  ECT)  سنتني باألقسام التحضريية يف شعبة االقتصاد والتجارة اة مفتوحة يف وجه طلبة الذين قضوااملبار

 ((CNAEMالمؤسسات المشاركة في المباراة الوطنية لولوج مدارس التدبير 

 الدبلىم الىلىج طريقة العهىاى أو اإللكرتوني املىقع املديهة الرمز املؤسشة
 مدة

 التكىيو

 المدرسة دبلوم املباراة يف الهجاح (أعاله أنظر) مدى عدة يف ENCG والتسيير للتجارة الوطنية المدارس
3 

 سنوات

 
 
 
 

 عشكرية وشبه عشكرية تكىيهات

 الدبلىم الىلىج طريقة العهىاى أو اإللكرتوني املىقع \ املديهة الرمز املؤسشة
 مدة

 التكىيو

 الملكية األكاديمية
 العسكرية

ARM مكناس 

Monsieur le Général de Brigade, 
Directeur de l’Académie Royale Militaire 

P.I, Meknès 50000 
(Concours d’admission à l’ARM. Cycle 

Elèves-Officiers) 
 مباراة+  انتماء

 الدراسات دبلوم
 الجامعية
 والعسكرية

(DEUM) 

 سنوات 3
+ 
 تكوين سنة

 عسكر 
 لوات(

 )مساعدة
 التكوين
 بمكناس

 للموات العام المفتش السيد: المراسلة عنوان

  الرباط – العرفان ،6245: ب.ص المساعدة،

 بن كرير -المدرسة الملكية للمشاة  ERI المشاة

 صف ضابط مباراة+  انتماء
 3 إلى2

 سنوات

 المعمورة المنيطرة –مركز تكوين المظليين  CI/TAP المظليين

 الرباط -المركز الرياضي العسكر   CS/FAR الرياضة

 مكناس -مركز تكوين "المصفحات" للموات المسلحة الملكية  CIB المدرعات

 الدار البيضاء –عين حرودة  - مركز تكوين "النمل" CIFT النمل

 تمارة -المدرسة الملكية للخيالة للموات المسلحة الملكية  ERC الخيالة

 سال -مركز التكوين في التموين  CI.INT التموين

 الدارالبيضاء -مركز التكوين في العتاد  CFTSM العتاد

 سليمان بن - الذخيرة في للتكوين الملكي المركز CRFM الذخيرة

االجتماعية المصالح  CISS 
 -الملكية المسلحة للموات االجتماعية المصالح أطر تكوين مركز
 .الرباط

االجتماعية المصالح  CISS 
 -الملكية المسلحة للموات االجتماعية المصالح أطر تكوين مركز
 .الرباط

مباراة+  انتماء  سنوات 4 مالزم 

مباراة+  انتماء المنيطرة - للشرطة الملكي المعهد IRP الشرطة  عدة رتب 
حسب 
 الرتبة

المدنية الولاية  EPC مباراة+  انتماء المدنية الولاية مدرسة   رليب 

 

 

 



1  
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 العهواى أو اإللكرتوني املوقع املديهة الرمز املؤسشة

 طريقة

 الولوج

 الدبلوم
 مدة

 التكويو

 FS العلوم كلٌة

 مناطك حسب الجغرافً التوزٌع مراعاة ٌجب
 المذكرة خالل من كلٌة بكل الخاصة االستمطاب

 .السنوٌة التنظٌمٌة

 مباشر

 العامووة الجامعٌووة الدراسووا  دبلوووم 

DEUG.........…............ 
 األساسوٌة الدراسوا  فوً اإلجوازة 

LF .............................. 
 المهنٌة اإلجازة LP  ............ 
 الماستر M   .................... 
 المتخصص الماستر MS  ….. 
 الدكتوراه D  .................... 

 
 

  سنتان

 
 سنوا  3

 سنوا  3

 سنوا  5

 سنوا  5

 سنوا  8

 مباشر FLSH اإلنسانٌة والعلوم داباآل كلٌة

 المانونٌة العلوم كلٌة
 واالجتماعٌة وااللتصادٌة

FSJES مباشر 

 مباشر FP التخصصا  المتعددة الكلٌة

 مراكش FLA العربٌة اللغة كلٌة
 3483:ب.ص الفاسً عالل شارع

 الداودٌا 
 مباشر

 مباشر 95:ب.ص سالطرٌ الخالك عبد نهج تطوان FO الدٌن أصول كلٌة

 العلوم كلٌة/ الشرٌعة كلٌة
 الشرعٌة

FC ًمباشر وسمارة آكدٌر ، فاس من كل ف 

 www.fse.ac.ma الرباط FSE التربٌة علوم كلٌة
+  انتماء

 مباراة
 سنوا  3 مهنٌة إجازة -  إجازة 

 FST والتمنٌا  العلوم كلٌا 

 www.fstm.ac.ma الدمحمٌة

 انتماء

 للعلوووم الجامعٌووة الدراسووا  دبلوووم 

  DEUST والتكنولوجٌا 
 للتكنولوجٌا الجامعً دبلوم DUT  
 والتمنٌا  العلوم فً اإلجازةLST 
  المترٌز 
 الماستر 
 دولة مهندس 

 سنتان
 فوق فما

 www.fsts.ac.ma سطا 

 www.fstbm.ac.ma مالل بنً

 www.fstg-marrakech.ac.ma مراكش

 www.fst-usmba.ac.ma فاس

 www.fstt.ac.ma ةطنج

 www.fste-umi.ac.ma الرشٌدٌة

 /www.ump.ma/fsth الحسٌمة

 للعلوم الوطنٌة المدارس
 التطبٌمٌة

 
  بة اإللكترونية :)الترشيح يتم عبر البوا

www.ensa-concours.ma 

ENSA 

 www.ensat.ac.ma طنجة

+  انتماء
 مباراة

 سنوا  5 دولة مهندس

 www.ensate.ac.ma تطوان

 www.ensa-agadir.ac.ma كادٌرأ

 www.ensa.ac.ma مراكش

 www.ensa-ump.ac.ma وجدة

 www.est-usmba.ac.ma/ENSA فاس

 /www.ensas.fertat.com آسفً

 ensakh@menara.ma خرٌبكة

 www.ump.ma الحسٌمة

 www.univ-ibntofail.ac.ma رةالمنٌط

 www.ucd.ma/ensa الجدٌدة

 للفنون العلٌا الوطنٌة المدرسة
 والمهن

 )الترشيح يتم عبر البوابة اإللكترونية :

www.ensam-concours.ma 

ENSAM 

 www.ensam-umi.ac.ma مكناس

+  انتماء
 مباراة

 دولة مهندس 
 DUT 

 سنوا  5
 سنتان

 الدار
 البٌضاء

http://www.univh2m.ac.ma 

 EST للتكنولوجٌا العلٌا المدارس

 www.esto.ump.ma وجدة

 انتماء

 
 
  DUT للتكنولوجٌا الجامعً دبلومال ـ
 

    LP مهنٌة إجازة ـ

 
 

 سنتان
 
 

 سنوا  3

 سنة)
 بعد واحدة

 الحصول
 على

DUT) 

 www.est-usmba.ac.ma فاس

 www.est-umi.ac.ma مكناس

 www.ests.ucam.ac.ma آسفً

 www.estb.ac.ma برشٌد

 www.est-uh2c.ac.ma البٌضاء الدار

 www.ests.ma سال

 www.esta.ac.ma أكادٌر

 www.ucam.ac.ma/est.essaouira الصوٌرة

 www.estg.ac.ma كلمٌم

  www.usms.ma اللم بنً

 www.estl.ac.ma العٌون
 www.umi.ac.ma خنٌفرة

    www.uit.ac.ma المنٌطرة  

    www.ucd.ma سٌدي بنور  

 ISEM البحرٌة للدراسا  العالً المعهد
 الدار

 البٌضاء
www.isem.ac.ma 

+  انتماء
 مباراة

 مٌكانٌكً ضابط/ لبطان/ مالزم/ ربان
4-5 

 سنوا 

المدارس العلٌا لتكوٌن أساتذة 
 التعلٌم التمنً

ENSET 
 الرباط
 الدمحمٌة

www.enset.um5s.ac.ma  
www.enset-media.ac.ma/ 

انتماء + 
 ممابلة

 + FUE  + سلن المهندسٌن

M+MS 
 سنة1

3-2-2 

 تطوان ـ مراكش ـ مكناس ـ فاس ـ البٌضاء الدار ـ الرباط (ENS) لألساتذة العلٌا المدارس
+  انتماء

 مباراة
 اإلجازة مسالن + للتربٌة الجامعٌة المسالن
 ... والتعلٌم التربٌة لمهن للتأهٌل المهنٌة

 حسب
 المسلن

 479: ب.ص أغزدٌس أنزان طرٌك أكادٌر ISPM البحري للصٌد العالً المعهد
+  انتماء

 باراةم
 مٌكانٌكً ضابط/ لبطان/ مالزم

2-4 
 سنوا 

 CPGE العلٌا للمدارس التحضٌرٌة األلسام
 السنوٌة التنظٌمٌة المذكرة حسب المراكز

  TSI  الصناعٌة والعلوم التكنولوجٌا:  المتاح التخصص
 المشتركة الوطنٌة المباراة فً المشاركة انتماء

2  

 سنوا 

http://www.fse.ac.ma/
http://www.fse.ac.ma/
http://www.fstm.ac.ma/
http://www.fstm.ac.ma/
http://www.fsts.ac.ma/
http://www.fsts.ac.ma/
http://www.fstbm.ac.ma/
http://www.fstbm.ac.ma/
http://www.fstg-marrakech.ac.ma/
http://www.fstg-marrakech.ac.ma/
http://www.fst-usmba.ac.ma/
http://www.fst-usmba.ac.ma/
http://www.fstt.ac.ma/
http://www.fstt.ac.ma/
http://www.fste-umi.ac.ma/
http://www.fste-umi.ac.ma/
http://www.ump.ma/
http://www.ump.ma/
http://www.ensa-concours.ma/
http://www.ensa-concours.ma/
http://www.ensat.ac.ma/
http://www.ensat.ac.ma/
http://www.ensate.ac.ma/
http://www.ensate.ac.ma/
http://www.ensa-agadir.ac.ma/
http://www.ensa-agadir.ac.ma/
http://www.ensa.ac.ma/
http://www.ensa.ac.ma/
http://www.ensa-ump.ac.ma/
http://www.ensa-ump.ac.ma/
http://www.est-usmba.ac.ma/ENSA
http://www.est-usmba.ac.ma/ENSA
http://www.ensas.fertat.com/
mailto:ensakh@menara.ma
mailto:ensakh@menara.ma
http://www.ump.ma/
http://www.ump.ma/
http://www.univ-ibntofail.ac.ma/
http://www.univ-ibntofail.ac.ma/
http://www.ucd.ma/ensa
http://www.ucd.ma/ensa
http://www.ensam-concours.ma/
http://www.ensam-concours.ma/
http://www.ensam-umi.ac.ma/
http://www.ensam-umi.ac.ma/
http://www.esto.ump.ma/
http://www.esto.ump.ma/
http://www.est-usmba.ac.ma/
http://www.est-usmba.ac.ma/
http://www.est-umi.ac.ma/
http://www.est-umi.ac.ma/
http://www.ests.ucam.ac.ma/
http://www.ests.ucam.ac.ma/
http://www.estb.ac.ma/
http://www.estb.ac.ma/
http://www.est-uh2c.ac.ma/
http://www.est-uh2c.ac.ma/
http://www.ests.ma/
http://www.ests.ma/
http://www.esta.ac.ma/
http://www.esta.ac.ma/
http://www.ucam.ac.ma/est.essaouira
http://www.ucam.ac.ma/est.essaouira
http://www.usms.ma/
http://www.isem.ac.ma/
http://www.isem.ac.ma/
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 والتكهولوجيات علومال
 القنيطرةسال الرباط جلهة  األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين

 CROSP-Rabatـ  ــ الرباط املدرسي واملهين لتوجيهلاملركز اجلهوي 

  

 الدبلوم الولوج طريقة العهواى أو اإللكرتوني املوقع ةاملديه الرمز املؤسشة

 مدة

 التكويو

 سنتان العالً التمنً شهادة انتماء السنوٌة التنظٌمٌة المذكرة حسب والتخصصا  المراكز BTS العالً التمنً شهادة ألسام

تكوٌن التمنٌٌن والتمنٌٌن  هدامع
 المتخصصٌن فً المعادن

   معهد المعادن بمراكشIMM - www.emm.ac.ma   

 المعادن بتوٌسٌ  معهد 

+  انتماء
 مباراة

 ًمتخصص تمن 
 ًمتخصص تمنً+  تمن 

 سنتان

 تطوان INBA الجمٌلة للفنون الوطنً المعهد
www.minculture.gov.ma/fr/inba

.htm 
 سنوا  4 المعهد دبلوم مباراة

 سنوا  3 مهنٌة إجازة مباراة+  انتماء www.inau.ac.ma الرباط INAU والتعمٌر للتهٌئة الوطنً المعهد

 ESBA الجمٌلة للفنون العلٌا المدرسة
الدار 
 البٌضاء

 سنوا  4 الجمٌلة الفنون دبلوم مباراة 534شارع الراشدي ص.ب: 

 المسرحً للفن العالً المعهد
 الثمافً والتنشٌط

ISADAC الرباط 
www.minculture.gov.ma/fr/isad

ac.htm 
 2السلن دبلوم – 3السلن دبلوم مباراة+  انتماء

2- 4 
 سنوا 

 السمعً لمهن العالً المعهد
 والسٌنما البصري

ISMAC الرباط www.mincom.gov.ma/ismac مباراة+  انتماء 
/ متخصص ماستر/مهنٌة إجازة

 دولة مهندس

3  /5  /
 سنوا  5

 للعمل الوطنً المعهد
 االجتماعً

INAS سنوا  4 المعهد دبلوم مباراة+  انتماء 6611زنمة الحرٌري ص.ب:  طنجة 

 اآلثار لعلوم الوطنً المعهد
 والتراث

INSAP الرباط 
www.minculture.gov.ma/fr/insa

p.htm 
 مباراة+  انتماء

 – 2السلن دبلوم 3السلن دبلوم
 3 السلن دبلوم

 سنتان
 فوق فما

 الرباط ISIC واالتصال لإلعالم العالً المعهد
www.isic.ma  

 (LMD نظام اعتماد)
 سنوا  3 واالتصال اإلعالم فً إجازة مباراة+  انتماء

 أطر لتكوٌن الملكً المعهد
 والرٌاضة ةالشبٌب

IRFCJS الرباط www.mjs.gov.ma مباراة 
 -مهنٌة إجازة -مربً دبلوم
 العالً السلن دبلوم – مفتش دبلوم

 سنتان
 فوق فما

 التمرٌضٌة للمهن العلٌا المعاهد
 الصحة وتمنٌا 

ISPITS سنوا  3 إجازة مباراة+  انتماء المراكز والتخصصا  حسب المذكرة التنظٌمٌة السنوٌة 

 سنوا  3 المعهد دبلوم مباراة www.isitt.ma طنجة ISIT للسٌاحة الدولً العالً المعهد

 التربٌة لمهن الجهوٌة المراكز
 والتكوٌن

 شوهادة حواملً وجو  فوً مفتووح: التـدري   هيئـة  أطـر  تأهيل سلك

 اإلجوازة شوهادة أو ٌعادلهوا، موا أو للتربٌوة الجامعٌة المسالن فً اإلجازة
 أو المهنٌوة اإلجوازة شهادة أو األساسٌة الدراسا  فً اإلجازة شهادة أو
 .إحداها ٌعادل ما

 مباراة

 للتعلوٌم التربووي التأهٌول شهادة ـ
 االبتدائً؛ والتعلٌم األولً

 للتعلوٌم التربووي التأهٌول شهادة ـ
 اإلعدادي؛ الثانوي

 للتعلوٌم التربووي التأهٌول شهادة ـ
 .التأهٌلً الثانوي

 سنة
 واحدة

 شوهادة حواملً   وجو  فوً مفتووح:  التربيـز  مباريـا   حتضـ   سلك

 موا أو الدولوة مهنودس دبلووم أو المتخصوص الماسوتر شهادة أو الماستر
 إحداها ٌعادل

 مباراة
 الثانوي للتعلٌم مبرز أستاذ

 التأهٌلً

 سنتان

(2) 

 مباراة+  انتماء تطوان ـ مراكش ـ مكناس ـ فاس ـ البٌضاء الدار ـ الرباط (ENS) لألساتذة لٌاالع المدارس
 مسالن + للتربٌة الجامعٌة المسالن

 التربٌة لمهن للتأهٌل المهنٌة اإلجازة
 والتعلٌم

 حسب
 المسلن

 لصناعا  العلٌا المدرسة
 واأللبسة النسٌج

ESITH 
الدار 
 البٌضاء

www.esith.ac.ma سنوا  3 مهنٌة إجازة مباراة+  انتماء 

 البٌضاء بالدار الموضة أكادٌمٌة

 لإلبداع العلٌا المدرسة
 والموضة

 (التكوٌن مصارٌف فً ٌساهمون الطلبة)

Casa Moda 
Academy 
 الدار البٌضاء

www.cma.ma مباراة   

LP ًسنوا  3 .األزٌاء تصمٌم ف 

MS ًمجوووووال فوووووً اإلبوووووداع فووووو 

 .الموضة
 بعد سنتان

 اإلجازة

 FMD األسنان طب كلٌة

 الرباط
الدار 
 البٌضاء

www.fmdrabat.ac.ma مباراة+  انتماء 

 جامعً دبلوم

 (DUT)للتكنولوجٌا
 سنتان

 سنوا  3 ( LP) مهنٌة إجازة
 المتخصصٌن التمنٌٌن تكوٌن معاهد

 العمومٌة األشغال فً
ISTP 

 ، وجدة، أكادٌر، فاسمراكش
 سنتان متخصص تمنً مباراة+  انتماء

 فً كل من الرباط، الدار البٌضاء والعٌون هافتحٌتم معاهد أخرى س

 مهن فً المتخصص المعهد
 بورززا  السٌنما

ISMC 
  45444 ورززا  43 ب.ص النصر زنمة – ورززا 

www.inscription-ofppt.ma 
 سنتان متخصص تمنً+  تمنً مباراة+  انتماء

 صناعة مهن فً التكوٌن معهد
 السٌارا 

IFMIA 
 الدار

 البٌضاء

Nouvelle Zone Industrielle Ahl Loughlam 
Sidi Bernoussi 

BP :  1152 Casablanca Al Qods 
 سنتان متخصص تمنً مباراة+  انتماء

 معدا  مهن فً المتخصص معهد
 المطارا  ولوجٌستٌن الطائرا 

ISMALA 
 الدار

 البٌضاء
 سنتان متخصص تمنً مباراة+  انتماء الدارالبٌضاء النواصر،

 النمل مهن فً المتخصصة المعاهد
 واللوجٌستٌن الطرلً

ISMTL مباراة+  انتماء تاورٌر  أكادٌر، طنجة، البٌضاء، الدار 
 متخصص تمنً

 تمنً
 سنتان

 IFTA الفالحً التمنً التكوٌن معاهد
تازة  -مراكش -سطا  -تٌفل  -الدمحمٌة -سال -المنٌطرة
  -خنٌفرة -تاونا  -مكناس -بنً مالل -بركان -الراشٌدٌة

 سنتان متخصص تمنً مباراة+  انتماء

 فً المتخصصة معاهد
 السٌاحٌة التكنولوجٌا

ISTAH  سنتان متخصص تمنً مباراة+  انتماء الدمحمٌة -أكادٌر  –مراكش 

عاهد تكوٌن التمنٌٌن والتمنٌٌن المتخصصٌن م
 فً مهن الجماعا  الترابٌة

 الدارالبٌضاء، إٌموزار كندر، مراكش، سال، وجدة
انتماء + 
 مباراة

 سنتان تمنً + تمنً متخصص

   

http://www.minculture.gov.ma/fr/inba.htm
http://www.minculture.gov.ma/fr/inba.htm
http://www.minculture.gov.ma/fr/isadac.htm
http://www.minculture.gov.ma/fr/isadac.htm
http://www.minculture.gov.ma/fr/insap.htm
http://www.minculture.gov.ma/fr/insap.htm
http://www.mjs.gov.ma/
http://www.mjs.gov.ma/
http://www.isitt.ma/
http://www.isitt.ma/
http://www.esith.ac.ma/
http://www.esith.ac.ma/
http://www.fmdrabat.ac.ma/
http://www.fmdrabat.ac.ma/
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 والتكهولوجيات علومال
 القنيطرةسال الرباط جلهة  األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين

 CROSP-Rabatـ  ــ الرباط املدرسي واملهين لتوجيهلاملركز اجلهوي 

 التكويو مدة الدبلوم الولوج طريقة العهواى أو اإللكرتوني املوقع املديهة الرمز املؤسشة

 سنتان الساحلً الصٌد فً تمنً مباراة+  انتماء العرائش -الحسٌمة  -العٌون -طانطان -آسفً ITPM البحري الصٌد ٌاتكنولوج معاهد

 الطالا  مهن فً التكوٌن معهد
 الطالٌة والنجاعة المتجددة

IFMEREE سنتان متخصص تمنً مباراة+  انتماء وورزازا  ،طنجة ،وجدة 

 فً لمتخصصةا المعاهد
 التطبٌمٌة التكنولوجٌا

ISTA سنتان متخصص تمنً مباراة+  انتماء عدة مدن 
  
 

 

 ) ما بعد األقسام التحضيرية للمدارس العليا( (CNC)المدارس والمعاود العليا المشاركة في المباراة الوطنية المشتركة 

 العهواى أو اإللكرتوني املوقع املديهة الرمز املؤسشة

 طريقة

 لولوجا

 الدبلوم
 مدة

 التكويو

 www.emi.ac.ma الرباط EMI للمهندسٌن الدمحمٌة المدرسة

 فً النجاح
 المباراة
 الوطنٌة
 المشتركة

 دولة مهندس
3 

 سنوا 

 EHTP العمومٌة لألشغال الحسنٌة المدرسة
 الدار

 البٌضاء
www.ehtp.ac.ma 

 www.ensias.ma الرباط ENSIAS النظم وتحلٌل للمعلوماتٌة العلٌا الوطنٌة المدرسة

 www.inpt.ac.ma الرباط INPT والالسلكٌة السلكٌة والمواصال  للبرٌد الوطنً المعهد

 www.insea.ac.ma الرباط INSEA التطبٌمً وااللتصاد لإلحصاء الوطنً المعهد

 AIAC المدنً للطٌران السادس دمحم أكادٌمٌة
 الدار

 البٌضاء
www.onda.ma 

 www.enim.ac.ma الرباط ENSMR بالرباط للمعادن العلٌا الوطنٌة المدرسة

 ENSEM والمٌكانٌن للكهرباء العلٌا الوطنٌة المدرسة
 الدار

 البٌضاء
www.ensem.ac.ma 

 واأللبسة النسٌج لصناعا  العلٌا المدرسة
(3)

 ESITH 
 الدار

 لبٌضاءا
www.esith.ac.ma 

 www.esi.ac.ma الرباط ESI المعلوما  علوم مدرسة
شبكة : المدارس الوطنٌة للعلوم التطبٌمٌة + المدارس 
 الوطنٌة العلٌا للفنون والمهن + المدارس العلٌا ألساتذة

 التعلٌم التمنً

ENSA 
ENSAM 
ENSET 

 بعدة مدن

 مدن بعدة FST )المهندسٌن سلن (شبكة كلٌا  العلوم والتمنٌا 
(3)

 Ecole Supérieure de Génie Biomédical ESGB البٌضاء الدار http://www.um6ss.ma Génie Biomédical 
(3)

 Ecole Centrale de Casablanca ECC ءالبٌضا الدار www.centrale-casablanca.ma/ Ingénieur Généraliste 

  
 
 

 

 تكوينات عسكرية وشبه عسكرية

 التكويو مدة الدبلوم الولوج طريقة العهواى أو اإللكرتوني املوقع املديهة الرمز املؤسشة

 الملكٌة األكادٌمٌة
 ٌةالعسكر

ARM مكناس  50000  العسكرٌة الملكٌة األكادٌمٌة المراسلة عنوان مكناس 

 انتماء + مباراة

 الدراسا  دبلوم
 الجامعٌة
 والعسكرٌة

(DEUM) 

 سنوا  3
+ 
 تكوٌن سنة

 عسكري

)لوا  
 مساعدة(

 مركز
: التكوٌن
 مكناس

 المساعدة، للموا  العام المفتش السٌد: المراسلة عنوان

 34343 الرباط – فانالعر ،6249: ب.ص

 بن كرٌر -المدرسة الملكٌة للمشاة  ERI المشاة

 صف ضابط مباراة+  انتماء
 3 إلى2

 سنوا 

 المعمورة المنٌطرة –مركز تكوٌن المظلٌٌن  CI/TAP المظلٌٌن

 الرباط -المركز الرٌاضً العسكري  CS/FAR الرٌاضة

 مكناس -  المسلحة الملكٌة مركز تكوٌن "المصفحا " للموا CIB المدرعا 

 الدار البٌضاء –عٌن حرودة  - مركز تكوٌن "النمل" CIFT النمل

 تمارة -المدرسة الملكٌة للخٌالة للموا  المسلحة الملكٌة  ERC الخٌالة

 سال -مركز التكوٌن فً التموٌن  CI.INT التموٌن

 المنٌطرة - كٌة و الالسلكٌة مركز التكوٌن فً اإلتصاال  السل CIT اإلتصاال 

 الدارالبٌضاء -مركز التكوٌن فً العتاد  CFTSM العتاد

 المنٌطرة -مركز التكوٌن فً الهندسة العسكرٌة  CIG الهندسة

 فاس - المدفعٌة فً التكوٌن مركز CI.AR المدفعٌٌن

 سلٌمان بن - الذخٌرة فً للتكوٌن الملكً المركز CRFM الذخٌرة

االجتماعٌة المصالح  CISS الرباط -الملكٌة المسلحة للموا  االجتماعٌة المصالح أطر تكوٌن مركز. 

  البٌضاء الدار - الملكٌة البحرٌة CIMR البحرٌة

 مراكش - الملكً الدرن مدارس مجموعة GEGR الدرن

الجوٌة الموا   الجوٌة الملكٌة الموا   

الملكً الحرس  الملكً سالحر  

 حسب الرتبة عدة رتب مباراة+  انتماء المنٌطرة - للشرطة الملكً المعهد IRP الشرطة

المدنٌة الولاٌة  EPC رلٌب مباراة+  انتماء المدنٌة الولاٌة مدرسة  

 

 ESITH لـ بالنسبة السنة فً درهم 25000 و  ECC و  ESGB لـ بالنسبة السنة فً درهم 50000)  التكوٌن مصارٌف فً الطلبة ٌساهم( : 1) 

http://www.emi.ac.ma/
http://www.emi.ac.ma/
http://www.ehtp.ac.ma/
http://www.ehtp.ac.ma/
http://www.ensias.ma/
http://www.ensias.ma/
http://www.inpt.ac.ma/
http://www.inpt.ac.ma/
http://www.insea.ac.ma/
http://www.insea.ac.ma/
http://www.onda.ma/
http://www.onda.ma/
http://www.enim.ac.ma/
http://www.enim.ac.ma/
http://www.ensem.ac.ma/
http://www.ensem.ac.ma/
http://www.esith.ac.ma/
http://www.esith.ac.ma/
http://www.esi.ac.ma/
http://www.esi.ac.ma/
http://www.centrale-casablanca.ma/
http://www.centrale-casablanca.ma/
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 العهواى أو اإللكرتوني املوقع املديهة الرمز املؤسشة
 طريقة
 الولوج

 الدبلوم
 مدة

 التكويو
 والعلوم اآلداب كلٌة

 اإلنسانٌة
FLSH 

 الخاصة االستمطاب مناطك حسب الجغرافً التوزٌع مراعاة ٌجب
 .السنوٌة التنظٌمٌة المذكرة خالل من كلٌة بكل

 مباشر

 العاموووة الجامعٌوووة الدراسوووا  دبلووووم 

DEUG.......…............ 
 األساسٌة الدراسا  فً اإلجازة  LF 
 المهنٌة اإلجازة LP  ................. 
 الماستر M   ........................ 
 المتخصص الماستر MS  .......... 
 الدكتوراه D  ......................... 

 

 

 سنتان

 سنوا  3

 سنوا  3

 سنوا  5

 سنوا  5

 سنوا  8

 المانونٌة العلوم كلٌة
 وااللتصادٌة
 واالجتماعٌة

FSJES مباشر 

 المتعددة الكلٌة
 التخصصا 

FP ً(الجغرافً للتوزٌع خاضعة غٌر) مدن عدة ف 
 مباشر
/ 

 انتماء

 مباشر الداودٌا  3483:ب.ص الفاسً عالل شارع مراكش FLA العربٌة اللغة كلٌة

 مباشر 55:ب.ص الطرٌس الخالك عبد نهج تطوان FO الدٌن أصول كلٌة

 كلٌة/ الشرٌعة كلٌة
 الشرعٌة العلوم

FCH 

 ًفاس - 66:ب.ص المهراز صفرو،ظهر طرٌك 2الزهور ح 

 أكادٌر - 52: ب.ص ملول آٌ  ، المزار 
 سمارة الشرٌعة كلٌة. 

 مباشر

 الحدٌث دار مؤسسة
 الحسنٌة

EDHH الرباط www.edhh.org سنوا  4 الحسنٌة الحدٌث دار إجازة مباراة 

 السادس دمحم معهد
 والدراسا  للمراءا 

 المرآنٌة

 الرباط 
ٌشترط فً المترشح أن ٌكون حاصال على شهادة 

هللا كامال + السن ألل الباكالورٌا وأن ٌكون حافظا لكتاب 
 سنة 00من 

 شفوي
+ 
 كتابً

 : التخصصا  فً إجازة
 المراءا  المرآنٌة  -

 الدراسا  المرآنٌة  -
 سنوا  3

 www.fse.ac.ma الرباط FSE التربٌة علوم كلٌة
 انتماء
 +
 مباراة

 سنوا  3 مهنٌة إجازة -  إجازة

 الجهوٌة المراكز
 التربٌة لمهن

 والتكوٌن

 فوً اإلجوازة شهادة حاملً وجه فً مفتوح: التدريس هيئة أطر تأهيل سلك

 شووهادة أو اإلجووازة شووهادة أو ٌعادلهووا، مووا أو للتربٌووة الجامعٌووة المسووالن
 ٌعووادل موا أو المهنٌوة اإلجوازة شووهادة أو األساسوٌة الدراسوا  فوً اإلجوازة
 .إحداها

 مباراة

 األولً للتعلٌم التربوي التأهٌل شهادة ــ
 االبتدائً؛ والتعلٌم

 للتعلووووٌم التربوووووي التأهٌوووول شووووهادة ـووووـ
 اإلعدادي؛ الثانوي

 للتعلووووٌم التربوووووي التأهٌوووول شووووهادة ـووووـ
 .التأهٌلً الثانوي

 سنة
 واحدة

 أو الماسوتر شوهادة حواملً   وجه فً مفتوح:  التربيز مباريات حتضري سلك

 إحداها ٌعادل ما أو الدولة مهندس دبلوم أو المتخصص الماستر شهادة
 التأهٌلً الثانوي للتعلٌم مبرز أستاذ مباراة

 سنتان

(2) 

المدارس العلٌا 

 (ENS) لألساتذة
 الرباط ـ الدار البٌضاء ـ فاس ـ مكناس ـ مراكش ـ تطوان

انتماء 
 +
 مباراة

مسالن اإلجازة  + للتربٌةالمسالن الجامعٌة 
 المهنٌة للتأهٌل لمهن التربٌة والتعلٌم ...

حسب 
 المسلن

 الوطنً المعهد
 الجمٌلة للفنون

INBA تطوان www.minculture.gov.ma/fr/inba.htm سنوا  4 المعهد دبلوم مباراة 

 العلٌا المدرسة
 الجمٌلة للفنون

ESBA 
 الدار
 البٌضاء

 سنوا  4 الجمٌلة الفنون دبلوم مباراة 435: ب.ص الراشدي شارع

 للفن العالً المعهد
 والتنشٌط المسرحً

 الثمافً
ISADAC الرباط www.minculture.gov.ma/fr/isadac.htm 

 انتماء
 +
 مباراة

 2 السلن دبلوم – 3 السلن دبلوم
2- 4 

 سنوا 

 الوطنً المعهد
 االجتماعً للعمل

INAS 3368: ب.ص الحرٌري زنمة طنجة 
 انتماء
 +
 مباراة

 سنوا  4 المعهد دبلوم

 لعلوم الوطنً المعهد
 والتراث اآلثار

INSAP الرباط www.minculture.gov.ma/fr/insap.htm 
 انتماء
 +
 مباراة

 دبلوم – 2السلن دبلوم ـ 3السلن دبلوم

 3 السلن
 فما سنتان
 فوق

 الموضة أكادٌمٌة
 البٌضاء بالدار

 العلٌا المدرسة
 والموضة لإلبداع

Casa 
Moda 

Academy 

 الدار
 البٌضاء

www.cma.ma 
 

 (التكوين مصاريف في يساهمون الطلبة)
   مباراة

 سنوا  3 .األزٌاء تصمٌم فً مهنٌة إجازة 

 فوووً اإلبوووداع فوووً متخصوووص ماسوووتر 
 .الموضة مجال

 سنتان
 بعد
 اإلجازة

 العالً المعهد
 واالتصال لإلعالم

ISIC الرباط www.isic.ac.ma 
 انتماء
 +
 مباراة

 واالتصال اإلعالم فً إجازة
 (LMD نظام اعتماد)

 سنوا  3

 لمهن العالً المعهد
 البصري السمعً

 والسٌنما
ISMAC الرباط www.mincom.gov.ma/ismac 

 انتماء
 +
 مباراة

 مهندس/ متخصص ماستر/مهنٌة إجازة
 دولة

3  /5  /
5 

 سنوا 

http://www.edhh.org/
http://www.edhh.org/
http://www.fse.ac.ma/
http://www.fse.ac.ma/
http://www.minculture.gov.ma/fr/inba.htm
http://www.minculture.gov.ma/fr/inba.htm
http://www.minculture.gov.ma/fr/isadac.htm
http://www.minculture.gov.ma/fr/isadac.htm
http://www.minculture.gov.ma/fr/insap.htm
http://www.minculture.gov.ma/fr/insap.htm
http://www.cma.ma/
http://www.cma.ma/
http://www.isic.ac.ma/
http://www.isic.ac.ma/
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 األصٌل التعلٌم

 

 العهواى أو اإللكرتوني املوقع املديهة الرمز املؤسشة
 طريقة
 الولوج

 الدبلوم
 مدة

 التكويو

 لتكوٌن الملكً المعهد
 والرٌاضة الشبٌبة أطر

IRFCJS الرباط www.mjs.gov.ma مباراة 
 -مهنٌة إجازة -مربً دبلوم
 السلن دبلوم – مفتش دبلوم

 العالً

 سنتان
 فوق فما

 الدولً العالً المعهد
 للسٌاحة

 (السٌاحً التدبٌر شعبة)
ISIT طنجة 

www.isitt.ma 
 

 سنوا  3 المعهد دبلوم مباراة

 التمنً شهادة ألسام
 العالً

BTS الرباط 
  اللٌمون التأهٌلٌة الثانوٌة

 وزارة تصدرها التً التنظٌمٌة المذكرة راجع) 
 (.سنة كل الوطنٌة التربٌة

 انتماء
 فووووووً العووووووالً التمنووووووً شووووووهادة
 :التالً التخصص

 ًالبصري السمع. 
 سنتان

 فً المتخصصة معاهد
 السٌاحٌة التكنولوجٌا

ISTAH الدمحمٌة - أكادٌر – مراكش 
+  انتماء
 مباراة

 سنتان متخصص تمنً

 المتخصصة المعاهد
 التكنولوجٌا فً

 التطبٌمٌة
ISTA مدن عدة 

+  انتماء
 مباراة

 سنتان متخصص تمنً

 فً المتخصص المعهد
 بورززا  السٌنما مهن

ISMC  45666 ورززا  43 ب.ص النصر زنمة – ورززا  

www.inscription-ofppt.ma 

+  انتماء
 سنتان متخصص تمنً+ تمنً مباراة

معاهد تكوٌن التمنٌٌن والتمنٌٌن 
المتخصصٌن فً مهن الجماعا  

 الترابٌة
 مراكش، سال، وجدةالبٌضاء، إٌموزار كندر،  الدار

انتماء + 
 مباراة

 سنتان تمنً + تمنً متخصص

 

 

 تكوينات عسكرية وشبه عسكرية

 التكويو مدة الدبلوم الولوج طريقة الرمز املؤسشة التخصص

 ERI كرٌر بن - للمشاة الملكٌة المدرسة المشاة

 مباراة+  انتماء

 صف ضابط
 ثالث أو 2

 سنوا 

 CI/TAP المنٌطرة المعمورة – المظلٌٌن تكوٌن مركز المظلٌٌن

 CS/FAR الرباط - العسكري الرٌاضً المركز الرٌاضة

 CIB مكناس - الملكٌة المسلحة للموا " المصفحا " تكوٌن مركز المدرعا 

 CIFT البٌضاء الدار – حرودة عٌن - "النمل" تكوٌن مركز النمل

 ERC تمارة - الملكٌة المسلحة للموا  للخٌالة الملكٌة المدرسة الخٌالة

 ERM سلٌمان ابن - العتاد فً الملكٌة المدرسة العتاد

 CI.INT سال - التموٌن فً التكوٌن مركز التموٌن

االجتماعٌة المصالح  
 المسوووووولحة للمووووووا  االجتماعٌووووووة المصوووووالح أطوووووور تكووووووٌن مركوووووز

 .الرباط -(CISS)الملكٌة
CISS 

 حسب الرتبة عدة رتب IRP المنٌطرة - للشرطة الملكً المعهد الشرطة

المدنٌة الولاٌة   رلٌب EPC المدنٌة الولاٌة مدرسة 

 سنوا  3أو2 دركً GEGR مراكش - الملكً الدرن مدارس مجموعة الدرن

 

http://www.mjs.gov.ma/
http://www.mjs.gov.ma/
http://www.isitt.ma/
http://www.isitt.ma/
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 األصٌل التعلٌم

  

 : ألخشي ِؤسسح ِٓ خترٍف اٌؼايل اٌرؼٍُُ ِؤسساخ ٌىجل اٌرششُح طشَمح.1

األٔرشُٔد؛ ػرب ِىالؼها ػًٍ اٌرششُح ذسجًُ فمط ذؼرّذ ِؤسساخ 

اٌؼادٌ؛ اٌربَذ ػرب اٌرششُح ٍِف إسساي ِغ األٔرشُٔد ػرب ِىالؼها ػًٍ اٌرششُح ذسجًُ ذؼرّذ ِؤسساخ 

ادلؤسسح مبمش إَذاػٗ أو اٌؼادٌ، اٌربَذ ػرب اٌرششُح ٍِف إسساي فمط ذؼرّذ ِؤسساخ. 

... 

 ٌزٌه؛ احملذدج اِجاي ِشاػاج ِغ ِؤسسح، تىً اخلاصح اٌرششُح مبسطشج االٌرضاَ جية.2

 اٌرششُح؛ تاب فرح ػٓ اإلػالْ تؼذ إال اٌرششُح ٍِف ذشسً ال.3

 إٌُها ٌٍشجىع اٌرششُح ػٍُّح يف سرحراجها اٌيت اٌىثائك ٌرجُّغ ٍِفا خصص اٌرششُحاخ تاب فرح الرشاب ػٕذ.4

  .احلاجح ػٕذ

 

 لالمتحانتوجيهات في اإلعداد  

 

 الزمو تدبري

 سئُسٍ ػاًِ اٌىلد إْ اٌرٍُّز، ػضَضٌ اٌرٍُّزج، ػضَضيت

 فاسرؼّاٌٗ االِرحاْ، يف وِشدودَره أدائه حتذَذ يف

 ِٓ وميىٕه األفىاس ذشوُض ػًٍ سُساػذن ٔاجغ تشىً

 .ودائُ جُذ تشىً ادلهاساخ اورساب

 اٌسٕح ِٓ ِثىش ولد يف ٌالِرحاْ اإلػذاد يف اٌششوع فؼذَ

 ولد يف اجلهذ ذىرُف إىل اٌرالُِز تثؼض َؤدٌ اٌذساسُح

 اٌسهش إىل اٌٍجىء ػرب ورٌه االِرحاْ ِىػذ لثً لصري

 وساء وذىىْ اإلس٘اق يف ذرسثة ػىاًِ وٍها و٘زٖ اٌٍٍٍُ،

 .وٌٍّهاساخ ٌٍّؼاسف واذلش اٌسطحٍ االورساب

 اٌزٌ اٌىايف اٌىلد ختصُص اٌثذاَح، وِٕذ جية، ٌزا

 ػذد احرساب خالي ِٓ ٌالِرحاْ اإلػذاد َرطٍثٗ

 .ِٕاسة تشٔاِج ووضغ األَاَ وػذد األساتُغ
 

 لالمتحاى اإلعداد تهظيم
 

تإٌجاا   اٌرفاؤي ٌالِرحاْ اجلُذ اإلػذاد ِٕه َرطٍة 

 اٌفشً؛ واسرثؼاد أوال

اٌرشوُاض  جياة  ٌالِرحااْ،  اإلػاذاد  فرشاخ خالي  ً  ػٍا

 خاالي  اخلاسجُاح  ادلاؤثشاخ  وافاح  ػٓ واالترؼاد اٌرحصًُ

 لاذ  اٌيت احلاسىب جهاص أو  اٌرٍفاص أو اٌشادَى ِثً ، ػٍّه

 ولره؛ ِٓ وثريا جضءا ذسرهٍه

 

سرخصصاها  اٌايت  اٌضُِٕاح  اٌفرشج حتذَذ  ً  ِاادج  ٌىا

 وطثُؼرها؛ أمهُرها حسة

ورٌاه  سااتمح  اخرثاساخ ػًٍ ٌٍرذسَة ولد ختصُص 

 رلاااي ووااً ِااادج وااً حسااة اٌفؼٍااٍ حتصااٍُه ٌرمُااُُ

 ذؼرشضاه  لاذ  اٌايت  اٌصاؼىتاخ  ػًٍ اٌىلىف ِغ دساسٍ،

 االِرحاْ؛ ذاسَخ لثً ٌرجاوص٘ا رلهىداذه وذىجُٗ

ًّفُها ذسجً تطالاخ إػذاد ػًٍ اٌؼ  ُ  ادلؼطُااخ  أ٘ا

... ٘اِاح  وذاىاسَخ  ػٍُّاح  ؤظشَااخ  سَاضاُح  صاُ   ِٓ

 احلاجح؛ ػٕذ وذىظُفها اسرشجاػها ػٍُه ٌُسهً ورٌه

وخاصاح  ِٕرظّاح  تصفح اٌثطالاخ ٘زٖ إىل اٌشجىع 

 ادلسارّش  اٌرٕشُط ػًٍ رٌه  سُساػذن حُث إٌىَ لثً

   ٌزاوشذه؛

ميىٕاه  ٌالسارشاحح  ولاد  ختصُص  ٗ  مماسساح  خالٌا

 ِرؼثح؛ ذىىْ ال أْ ػًٍ اٌشَاضُح أو اٌرشفُهُح األٔشطح

إطاااس يف( أِىاآ إرا) ٌالِرحاااْ اجلّاااػٍ اإلػااذاد 

 االِرحاااْ ٌاإف  حيضااشوْ األصااذلاء ِاآ رلّىػااح

 .تُٕهُ فُّا وتاالٔسجاَ تاجلذَح وَرسّىْ

 مالحظات حول عملية الترشيح



02  
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2 
  القنيطرةاألكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرباط سال 

 CROSP-Rabatاملركز اجلهوي للتوجيه املدرسي واملهين ــ الرباط   ــ   

 

 التطبيقية الفنون

 

 العهواى أو اإللكرتوني املوقع املديهة الرمز املؤسشة
 طريقة
 الولوج

 الدبلوم
 مدة

 التكويو

 والعلوم اآلداب كلية
 اإلنسانية

FLSH 

 االستمطاب مناطك حسب الجغرافي التوزيع مراعاة يجب
 .السنوية التنظيمية المذكرة خالل من كلية بكل الخاصة

 مباشر
 العامة الجامعية الدراسات دبلوم 

DEUG..........…................. 

 األساسية الدراسات في اإلجازة  LF 

 المهنية اإلجازة LP  .................. 

 الماستر M   .......................... 

 المتخصص الماستر MS  ............ 

 الدكتوراه D  .......................... 

 

 
 سنتان

 سنوات 3

 سنوات 3

 سنوات 5

 سنوات 5

 سنوات 8

 المانونية العلوم كلية
 وااللتصادية
 واالجتماعية

FSJES مباشر 

 المتعددة الكلية
 التخصصات

FP (الجغرافي للتوزيع خاضعة غير) مدن عدة في 
 مباشر

/ 
 انتماء

 مباشر الداوديات 3483:ب.ص الفاسي عالل شارع مراكش FLA العربية اللغة كلية

 مباشر 55:ب.ص الطريس الخالك عبد نهج تطوان FO الدين أصول كلية

 كلية/  الشريعة كلية
 الشرعية العلوم

FCH مباشر وسمارة أكدير ، فاس من كل في 

 الحديث دار مؤسسة
 الحسنية

EDHH الرباط www.edhh.org سنوات 4 الحسنية الحديث دار إجازة مباراة 

 www.fse.ac.ma الرباط FSE التربية علوم كلية
 انتماء
 +
 مباراة

 سنوات 3 مهنية إجازة -  إجازة

 الجهوية المراكز
 التربية لمهن

 والتكوين

 اإلجوازة شوهادة حواملي وجو  فوي مفتوو : التدريس هيئة أطر تأهيل سلك

 أو اإلجوووازة شوووهادة أو يعادلهوووا، موووا أو للتربيوووة الجامعيوووة المسوووالن فوووي
 موا أو المهنية اإلجازة شهادة أو األساسية الدراسات في اإلجازة شهادة
 .إحداها يعادل

 مباراة

 األولوي للتعليم التربوي التأهيل شهادة ــ
 االبتدائي؛ والتعليم

 للتعلووووويم التربووووووي التأهيووووول شوووووهادة ـووووـ
 اإلعدادي؛ الثانوي

 للتعلووووويم التربووووووي التأهيووووول شوووووهادة ـووووـ
 .التأهيلي الثانوي

 واحدة سنة

 الماسوتر شوهادة حواملي   وجو  فوي مفتوو :  التربيز مباريات حتضري سلك

 إحداها يعادل ما أو الدولة مهندس دبلوم أو المتخصص الماستر شهادة أو
 (2) سنتان التأهيلي الثانوي للتعليم مبرز أستاذ مباراة

 العليا المدارس

 (ENS) لألساتذة
 تطوان ـ مراكش ـ مكناس ـ فاس ـ البيضاء الدار ـ الرباط

 انتماء
 +
 مباراة

 المهنية اإلجازة مسالن + للتربية الجامعية المسالن
 ... والتعليم التربية لمهن للتأهيل

 حسب
 المسلن

 الوطني المعهد
 الجميلة للفنون

INBA تطوان www.minculture.gov.ma/fr/inba.htm سنوات 4 المعهد دبلوم مباراة 

 العليا المدرسة
 الجميلة للفنون

ESBA 
 الدار

 البيضاء
 سنوات 4 الجميلة الفنون دبلوم مباراة 435: ب.ص الراشدي شارع

 للفن العالي المعهد
 والتنشيط المسرحي

 الثمافي
ISADAC الرباط 

www.minculture.gov.ma/fr/isadac.ht
m 

 انتماء
 +
 مباراة

 2 السلن دبلوم – 3 السلن دبلوم
2- 4 

 سنوات

 لمهن العالي المعهد
 البصري السمعي

 والسينما
ISMAC الرباط www.mincom.gov.ma/ismac 

 انتماء
 +
 مباراة

 مهندس/ متخصص ماستر/مهنية إجازة
 دولة

3  /5  /5 
 سنوات

 الوطني المعهد
 والتعمير للتهيئة

INAU الرباط  www.inau.ac.ma 
 انتماء
 +
 مباراة

 سنوات 3 مهنية إجازة

 الوطني المعهد
 االجتماعي للعمل

INAS 3368: ب.ص الحريري زنمة طنجة 
 انتماء
 +
 مباراة

 سنوات 4 المعهد دبلوم

 لعلوم الوطني المعهد
 والتراث اآلثار

INSAP الرباط www.minculture.gov.ma/fr/insap.htm 
 انتماء
 +
 مباراة

 دبلوم – 2السلن دبلوم ـ 3السلن دبلوم

 3 السلن
 فما سنتان
 فوق

 البيضاء بالدار الموضة أكاديمية

 العليا المدرسة
 والموضة لإلبداع

Casa 
Moda 

Academy 

 الدار
 البيضاء

www.cma.ma 
 

 (التكوين مصاريف في يساهمون الطلبة)
   مباراة

  LP سنوات 3 .األزياء تصميم في 

 مجال في اإلبداع في متخصص ماستر
 .الموضة

 بعد سنتان
 اإلجازة

 العالي المعهد
 واالتصال لإلعالم

ISIC الرباط www.isic.ac.ma 
 انتماء
 +
 مباراة

 واالتصال اإلعالم في إجازة
 (LMD نظام اعتماد)

 سنوات 3

 الملكي المعهد
 الشبيبة أطر لتكوين

 والرياضة
IRFCJS الرباط www.mjs.gov.ma مباراة 

 دبلوم -مهنية إجازة -مربي دبلوم
 العالي السلن دبلوم – مفتش

 فما سنتان
 فوق

http://www.edhh.org/
http://www.edhh.org/
http://www.fse.ac.ma/
http://www.fse.ac.ma/
http://www.minculture.gov.ma/fr/inba.htm
http://www.minculture.gov.ma/fr/inba.htm
http://www.minculture.gov.ma/fr/isadac.htm
http://www.minculture.gov.ma/fr/isadac.htm
http://www.minculture.gov.ma/fr/insap.htm
http://www.minculture.gov.ma/fr/insap.htm
http://www.cma.ma/
http://www.cma.ma/
http://www.isic.ac.ma/
http://www.isic.ac.ma/
http://www.mjs.gov.ma/
http://www.mjs.gov.ma/
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 التطبيقية الفنون

 

 العهواى أو اإللكرتوني املوقع الرمز املؤسشة
 طريقة
 الولوج

 الدبلوم
 مدة

 التكويو

 الدولي العالي المعهد
 للسياحة

 (السياحي التدبير شعبة)
ISIT طنجة 

www.isitt.ma 
 

 سنوات 3 المعهد دبلوم مباراة

 التمني شهادة ألسام
 العالي

BTS 
 الرباط ـ الليمون التأهيلية الثانوية

 الوطنية التربية وزارة تصدرها التي التنظيمية المذكرة راجع) 
 (.سنة كل

 انتماء

 في العالي التمني شهادة
 :التالية التخصصات

 الطباعة وصناعة فنون. 

 البصري السمعي. 

 سنتان

 المتخصصة المعاهد
 الطرلي النمل مهن في

 واللوجستين
ISMTL تاوريرت أكادير، طنجة، البيضاء، الدار 

+  انتماء
 مباراة

 متخصص تمني 

 تمني 
 سنتان

 التمنيين تكوين معهد
 في المتخصصين

 والهندسة التعمير
 المعمارية

IFTSAU مكناس 
 اإلسماعيلية بنحليمة، جنان

www.mhuae.gov.ma 
+  انتماء

 مباراة
 سنتان متخصص تمني

 في المتخصصة معاهد
 السياحية التكنولوجيا

ISTAH مديةـالمح – أكادير – مراكش 
+  انتماء

 مباراة
 سنتان متخصص تمني

 المتخصصة المعاهد
 التكنولوجيا في

 التطبيمية
ISTA مدن عدة 

+  انتماء
 مباراة

 سنتان متخصص تمني

 في المتخصص المعهد
 بورززات السينما مهن

ISMC 
  45444 ورززات 43 ب.ص النصر زنمة – ورززات

www.inscription-ofppt.ma 
+  انتماء

 مباراة
 سنتان متخصص تمني+ تمني

معاهد تكوين التمنيين والتمنيين 
المتخصصين في مهن الجماعات 

 الترابية
 الدارالبيضاء، إيموزار كندر، مراكش، سال، وجدة

انتماء + 
 مباراة

 سنتان تمني + تمني متخصص

 

 تكوينات عسكرية وشبه عسكرية

 التكويو مدة الدبلوم الولوج طريقة الرمز املؤسشة التخصص

 ERI كرير بن - للمشاة الملكية المدرسة المشاة

 مباراة+  انتماء

 صف ضابط
 ثالث أو 2

 سنوات

 CI/TAP المنيطرة المعمورة – المظليين تكوين مركز المظليين

 CS/FAR الرباط - العسكري الرياضي المركز الرياضة

 CIB مكناس - الملكية المسلحة للموات" المصفحات" تكوين مركز المدرعات

 CIFT البيضاء الدار – حرودة عين - "النمل" تكوين مركز النمل

 ERC تمارة - الملكية المسلحة للموات للخيالة الملكية المدرسة الخيالة

 ERM سليمان ابن - العتاد في الملكية المدرسة العتاد

 CI.INT سال - التموين في التكوين مركز التموين

االجتماعية المصالح  
 المسوووووولحة للمووووووات االجتماعيووووووة المصوووووالح أطوووووور تكووووووين مركوووووز

 .الرباط -(CISS)الملكية
CISS 

 الرتبة حسب رتب عدة IRP المنيطرة - للشرطة الملكي المعهد الشرطة

المدنية الولاية   رليب EPC المدنية الولاية مدرسة 

 سنوات 3أو2 دركي GEGR مراكش - الملكي الدرن مدارس مجموعة الدرن

 

http://www.isitt.ma/
http://www.isitt.ma/
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
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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 التطبيقية الفنون

 

 : ألخشي ِؤسسح ِٓ خترٍف اٌؼايل اٌرؼٍُُ ِؤسساخ ٌىجل اٌرششُح طشَمح .1

؛ األٔرشُٔد ػرب ِىالؼها ػًٍ اٌرششُح ذسجًُ فمط ذؼرّذ ِؤسساخ 

اٌؼادٌ؛ اٌربَذ ػرب اٌرششُح ٍِف إسساي ِغ األٔرشُٔد ػرب ِىالؼها ػًٍ اٌرششُح ذسجًُ ذؼرّذ ِؤسساخ 

ادلؤسسح مبمش إَذاػٗ أو اٌؼادٌ، اٌربَذ ػرب اٌرششُح ٍِف إسساي فمط ذؼرّذ ِؤسساخ. 

... 

 ٌزٌه؛ احملذدج اِجاي ِشاػاج ِغ ، ِؤسسح تىً اخلاصح اٌرششُح مبسطشج االٌرضاَ جية.2

 اٌرششُح؛ تاب فرح ػٓ اإلػالْ تؼذ إال اٌرششُح ٍِف ذشسً ال.3

 إٌُها ٌٍشجىع اٌرششُح ػٍُّح يف سرحراجها اٌيت اٌىثائك ٌرجُّغ ٍِفا خصص اٌرششُحاخ تاب فرح الرشاب ػٕذ.4

  .احلاجح ػٕذ

 لالمتحانتوجيهات في اإلعداد  

 

 الزمو تدبري

 سئُسٍ ػاًِ اٌىلد إْ اٌرٍُّز، ػضَضٌ اٌرٍُّزج، ػضَضيت

 فاسرؼّاٌٗ االِرحاْ، يف وِشدودَره أدائه حتذَذ يف

 ِٓ وميىٕه األفىاس ذشوُض ػًٍ سُساػذن ٔاجغ تشىً

 .ودائُ جُذ تشىً ادلهاساخ اورساب

 اٌسٕح ِٓ ِثىش ولد يف ٌالِرحاْ اإلػذاد يف اٌششوع فؼذَ

 ولد يف اجلهذ ذىرُف إىل اٌرالُِز تثؼض َؤدٌ اٌذساسُح

 اٌسهش إىل اٌٍجىء ػرب ورٌه االِرحاْ ِىػذ لثً لصري

 وساء وذىىْ اإلس٘اق يف ذرسثة ػىاًِ وٍها و٘زٖ اٌٍٍٍُ،

 .وٌٍّهاساخ ٌٍّؼاسف واذلش اٌسطحٍ االورساب

 اٌزٌ اٌىايف اٌىلد ختصُص اٌثذاَح، وِٕذ جية، ٌزا

 ػذد احرساب خالي ِٓ ٌالِرحاْ اإلػذاد َرطٍثٗ

 .ِٕاسة تشٔاِج ووضغ األَاَ وػذد األساتُغ
 

 لالمتحاى اإلعداد تهظيم
 

تإٌجاا   اٌرفاؤي ٌالِرحاْ اجلُذ اإلػذاد ِٕه َرطٍة 

 اٌفشً؛ واسرثؼاد أوال

اٌرشوُاض  جياة  ٌالِرحااْ،  اإلػاذاد  فرشاخ خالي  ً  ػٍا

 خاالي  اخلاسجُاح  ادلاؤثشاخ  وافاح  ػٓ واالترؼاد اٌرحصًُ

 لاذ  اٌيت احلاسىب جهاص أو  اٌرٍفاص أو اٌشادَى ِثً ، ػٍّه

 ولره؛ ِٓ وثريا جضءا ذسرهٍه

 

سرخصصاها  اٌايت  اٌضُِٕاح  اٌفرشج حتذَذ  ً  ِاادج  ٌىا

 وطثُؼرها؛ أمهُرها حسة

ورٌاه  سااتمح  اخرثاساخ ػًٍ ٌٍرذسَة ولد ختصُص 

 رلاااي ووااً ِااادج وااً حسااة اٌفؼٍااٍ حتصااٍُه ٌرمُااُُ

 ذؼرشضاه  لاذ  اٌايت  اٌصاؼىتاخ  ػًٍ اٌىلىف ِغ دساسٍ،

 االِرحاْ؛ ذاسَخ لثً ٌرجاوص٘ا رلهىداذه وذىجُٗ

ًّفُها ذسجً تطالاخ إػذاد ػًٍ اٌؼ  ُ  ادلؼطُااخ  أ٘ا

... ٘اِاح  وذاىاسَخ  ػٍُّاح  ؤظشَااخ  سَاضاُح  صاُ   ِٓ

 احلاجح؛ ػٕذ وذىظُفها اسرشجاػها ػٍُه ٌُسهً ورٌه

وخاصاح  ِٕرظّاح  تصفح اٌثطالاخ ٘زٖ إىل اٌشجىع 

 ادلسارّش  اٌرٕشُط ػًٍ رٌه  سُساػذن حُث إٌىَ لثً

   ٌزاوشذه؛

ميىٕاه  ٌالسارشاحح  ولاد  ختصُص  ٗ  مماسساح  خالٌا

 ِرؼثح؛ ذىىْ ال أْ ػًٍ اٌشَاضُح أو اٌرشفُهُح األٔشطح

إطاااس يف( أِىاآ إرا) ٌالِرحاااْ اجلّاااػٍ اإلػااذاد 

 االِرحاااْ ٌاإف  حيضااشوْ األصااذلاء ِاآ رلّىػااح

 .تُٕهُ فُّا وتاالٔسجاَ تاجلذَح وَرسّىْ

 مالحظات حول عملية الترشيح


