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 أو العنوان اإللكرتوني املوقع املدينة الرمز املؤسسة
طريقة 

 الولوج
 الدبلوم

مدة 

 التكوين

كلية اآلداب والعلوم 
 اإلنسانية

FLSH 
مناطق االستقطاب  يجب مراعاة التوزيع الجغرافي حسب

 .الخاصة بكل كلية من خالل المذكرة التنظيمية السنوية

 مباشر

  دبلوم الدراسات الجامعية العامة

DEUG…........................ 

 اإلجازة في الدراسات األساسية 
LF................................. 

 اإلجازة المهنية LP  ............. 

 الماستر M   ..................... 

 الماستر المتخصص MS  ....... 

 الدكتوراه D  ..................... 

 
 سنتان 

 

 سنوات 3

 سنوات 3

 سنوات 5

 سنوات 5

 سنوات 8

كلية العلوم القانونية 
 واالقتصادية واالجتماعية

FSJES مباشر 

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

 انتقاء 

 مراكش FLA كلية اللغة العربية
 3883:ب.شارع عالل الفاسي ص

 الداوديات
 مباشر

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

 FC كلية الشريعة
 ،06:ب.طريق صفرو،ظهر المهراز ص 2رحي الزهو -

 فاس

 أكادير - 52: ب.ملول ص المزار ، آيت -

 مباشر

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

 سنوات 3 إجازة مهنية -إجازة  

 سنوات 8 إجازة دار الحديث الحسنية مباراة www.edhh.org الرباط EDHH مؤسسة دار الحديث الحسنية

المراكز الجهوية لمهن 
 التربية والتكوين

 اإلجاازة شهادةمفتوح في وجه حاملي : التدريس هيئة أطر تأهيل سلك

 شااهادة أو اإلجاازة شااهادة، أو يعادلهاا مااا أو للتربياة الجامعيااة المساال  فاي
 يعااادل مااا أو المهنيااة اإلجااازة شااهادة أو األساسااية الدراسااات فااي اإلجااازة
 .إحداها

 مباراة

 للتعلاايم التربااو  التأهياال شااهادة ـااـ
 االبتدائي؛ والتعليم األولي

 للتعلاايم التربااو  التأهياال شااهادة ـااـ
 اإلعداد ؛ الثانو 

 للتعلاايم التربااو  التأهياال شااهادة ـااـ
 .التأهيلي الثانو 

 سنة
 واحدة

 الماستر شهادةحاملي   مفتوح في وجه :  التربيز مباريات حتضري سلك

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

أستاذ مبرز للتعليم الثانو  
 التأهيلي

سنتان 

(2) 

 EST المدارس العليا للتكنولوجيا

 www.esto.ump.ma وجدة

 انتقاء

الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا 

DUT 
 سنتان

 www.est-usmba.ac.ma فاس

 www.est-umi.ac.ma مكناس

 www.ests.ucam.ac.ma آسفي

 www.estb.ac.ma برشيد

 www.est-uh2c.ac.ma الدار البيضاء

 www.ests.ma سال

 إجازة مهنية

 سنوات 3

سااااااااااااااانة )
واحاادة بعااد 
الحصاااااااول 
علاااااااااااااااااا  

DUT) 

 www.esta.ac.ma أكادير

 www.ucam.ac.ma/est.essaouira الصويرة

http://estg.univ-ibnzohr.ac.ma كلميم /  

  www.usms.ma بني مالل

 
 

المدارس الوطنية للتجارة 
 والتسيير

 
توحيممإجراممت ا تج يحتبممي ج ممي ج تمم  )

 و  مممم جباعتمااااا   يمممممإ لتج يح مممم  جج

: إلكترونيااااااااااا   ا ااااااااااا  بااااااااااا ل  
www.tafem.ma ) 

ENCG 

 www.encg-settat.ma سطات

+ انتقاء 
 مباراة

 سنوات 5 دبلوم المدرسة

 www.encgk.ac.ma القنيطرة

 www.encgm.com مراكش

 www.encg-agadir.ac.ma أكادير

 www.encgt.ma طنجة

 www.encgo.ump.ma وجذة

 www.encg-eljadida.ma الجديدة

 www.usmba.ac.ma فاس

 www.encgcasa.ac.ma الدار البيضاء

المعهد العالي للتجارة 
 وإدارة المقاوالت

ISCAE 
 /الرباط
 لبيضاءاالدار

www.groupeiscae.ma 
في شعبة  bac+2أو  CPGEبعد 

 مباراة+  االقتصاد أو شعبة التدبير
 سنوات 3 المعهددبلوم 

 للمهن العليا المعاهد
 الصحة وتقنيات التمريضية

ISPITS 

 عدة مدن 
راجع المذكرة التنظيمية التي تصدرها وزارة الصحة كل ) 

 (.سنة

+ انتقاء 
 مباراة

 :إجازة في التخصص التالي
 اإلحصائيات الصحيةشعبة  -

 سنوات 3

األقسام التحضيرية 
 للمدارس العليا

CPGE انتقاء المراكز حسب المذكرة التنظيمية السنوية 
 :التخصصات المتاحة

التخصص )والتجارة االقتصاد  -
 (التكنولوجي
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 سنوات

المعهد الوطني للتهيئة 
 والتعمير

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

 سنوات 3 إجازة مهنية

  

http://www.fse.ac.ma/
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://estg.univ-ibnzohr.ac.ma/
http://estg.univ-ibnzohr.ac.ma/
http://www.usms.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/
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 املوقع اإللكرتوني أو العنوان املدينة الرمز املؤسسة
طريقة 

 الولوج
 الدبلوم

مدة 

 التكوين

شهادة التقني أقسام 
 العالي

BTS 
 عدة مدن

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

 انتقاء

فاااااي  شاااااهادة التقناااااي العاااااالي
 :التخصصات التالية

 ؛السمعي البصر  -
تااادبير المقااااوالت الصااااغر   -

 ؛والمتوسطة
 ؛تجار الر يدبالت -
 ؛التدبير السياحي -
 ؛المحاسبة والتسيير -
 .التدبير اإلدار  -

 سنتان

الوطني للفنون  المعهد
 الجميلة

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

htm 
 سنوات 8 دبلوم المعهد مباراة

المدرسة العليا للفنون 
 الجميلة

ESBA سنوات 8 دبلوم الفنون الجميلة مباراة 835: ب.شارع الراشد  ص الدار البيضاء 

المعهد العالي للفن 
المسرحي والتنشيط 

 الثقافي
ISADAC الرباط 

www.minculture.gov.ma/fr/isada
c.htm 

+ انتقاء 
 مباراة

 2دبلوم السل  – 3دبلوم السل 
2- 8 

 سنوات

المعهد الوطني للعمل 
 االجتماعي

INAS 3308: ب.زنقة الحرير  ص طنجة 
+ انتقاء 
 مباراة

 سنوات 8 دبلوم المعهد

المعهد الوطني لعلوم 
 اآلثار والتراث

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

.htm 

+ انتقاء 
 مباراة

 – 2دبلوم السل  3دبلوم السل 
 3دبلوم السل  

سنتان فما 
 فوق

 أكاديمية الموضة بالدار البيضاء

المدرسة العليا لإلبداع 
 والموضة

Casa 
Moda 

Academy 
 الدار البيضاء

www.cma.ma 
 

 (الطلبة يساهمون في مصاريف التكوين)
   مباراة

 تصاااميم فاااي مهنياااة إجاااازة 
 .األزياء

 سنوات 3

 فاااااااي متخصااااااص ماسااااااتر 
 .الموضة مجال في اإلبداع

 بعد سنتان
 اإلجازة

المعهد العالي لإلعالم 
 واالتصال

ISIC الرباط  www.isic.ma  
 (LMDاعتماد نظام )

+ انتقاء 
 مباراة

 سنوات 3 اإلعالم واالتصال إجازة في

المعهد العالي لمهن 
السمعي البصر  

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

+ انتقاء 
 مباراة

/ ماستر متخصص/مهنيةإجازة 
 مهندس دولة

3  /5  /5 
 سنوات

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

 CPGE)بعد (
 سنوات 3 متخصص دبلوم إعالمي

المعهد الملكي لتكوين 
 أطر الشبيبة والرياضة

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

 العالي

سنتان فما 
 فوق

المعهد العالي الدولي 
 للسياحة

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

المعهد المتخصص 
المتوسطي للتدبير 

 بتطوان
ISMGT مباراة 33شارع محمد الخامس رقم  تطوان 

 :متخصص تقني
 اإلدار  التاادبير فااي( ة)مساااعد 

 والمحاسباتي
  التجار 

 بالجمار  مصرح 

 سنتان

معاهد التكوين التقني 
 الفالحي

IFTA 
 -الراشيدية -مراكش -سطات -تيفلت -المحمدية -سال -القنيطرة

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

 سنتان تقني متخصص

معاهد المتخصصة في 
 التكنولوجيا السياحية

ISTAH  المحمدية -أكادير  –مراكش 
+ انتقاء 
 مباراة

 سنتان تقني متخصص

المعاهد المتخصصة في 
 التكنولوجيا التطبيقية

ISTA عدة مدن 
+ انتقاء 
 مباراة

 سنتان تقني متخصص

معاهد تكنولوجيا الصيد 
 البحر 

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

 سنتان تقني في الصيد الساحلي

  

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.mjs.gov.ma/
http://www.isitt.ma/
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 تكوينات عسكرية وشبه عسكرية

 الدبلوم طريقة الولوج املوقع اإللكرتوني أو العنوان \املدينة  الرمز املؤسسة
مدة 

 التكوين

األكاديمية الملكية 
 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+ انتقاء 

 الدراسات دبلوم
 الجامعية
 والعسكرية

(DEUM) 

 سنوات 3
+ 
 تكوينسنة 

 عسكر 
قوات (

 )مساعدة
التكوين 
 بمكناس

السيد المفتش العام للقوات : عنوان المراسلة

 الرباط  –، العرفان 0265: ب.المساعدة، ص

 بن كرير -المدرسة الملكية للمشاة  ERI المشاة

 ضابط صف مباراة+ انتقاء 
 3إل  2

 سنوات

 المعمورة القنيطرة –مركز تكوين المظليين  CI/TAP المظليين

 الرباط -المركز الرياضي العسكر   CS/FAR الرياضة

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

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

 تمارة -المدرسة الملكية للخيالة للقوات المسلحة الملكية  ERC الخيالة

 سال -مركز التكوين في التموين  CI.INT التموين

 الدارالبيضاء -مركز التكوين في العتاد  CFTSM العتاد

 بن سليمان -خيرة ذالمركز الملكي للتكوين في ال CRFM الذخيرة

 CISS المصالح االجتماعية
 -مركز تكوين أطر المصالح االجتماعية للقوات المسلحة الملكية

 .الرباط

 CISS المصالح االجتماعية
 -مركز تكوين أطر المصالح االجتماعية للقوات المسلحة الملكية

 .الرباط
مباراة+ انتقاء   سنوات 8 مالزم 

مباراة+ انتقاء  القنيطرة -المعهد الملكي للشرطة  IRP الشرطة  أشهر 36 أمن حارس 

مباراة+ انتقاء  مدرسة الوقاية المدنية EPC الوقاية المدنية   رقيب 

 

 

 

 
 الزمن تدبري

 حتديذد  يف رئيسذ   عامذ   الوقذ   إنعزيزيت التلميذة، عزيزي التلميذذ،  

 علذ   سيساعدك ناجع بشك  فاستعماله االمتحان، يف ومردوديتك أدائك

 .ودائم جيد بشك  املهارات اكتساب من وميكنك األفكار تركيز

 الدراسذي   السذن   مذن  مبكذر  وقذ   يف لالمتحان اإلعداد يف الشروع فعدم

 موعذد  قبذ   قصذ   وقذ   يف اجلهذد  تكتيذ   إىل التالميذذ  بذبع   يذددي 

 تتسذب   عوامذ   كلها وهذه الليل ، السهر إىل اللجوء عرب وذلك االمتحان

 .وللمهارات للمعارف واهلش السطح  اإلكتساب وراء وتكون اإلرهاق يف

 اإلعذداد  يتطلبذه  الذذي  الكايف الوق  ختصيص البداي ، ومند جي ، لذا

 برنذام   ووضذع  األيذام  وعدد األسابيع عدد احتساب خالل من لالمتحان

 .مناس 

 لالمتحان اإلعداد تنظيم

  واستبعاد أوال بالنجاح التفاؤل لالمتحان اجليد اإلعداد منك يتطل 

 الفش ؛

 التحصذذي  علذذ  التركيذذز جيذذ  لالمتحذذان، اإلعذذداد فتذذرات خذذالل 

 أو الراديذو  مثذ   ، عملذك  خذالل  اخلارجيذ   املدثرات كاف  عن واالبتعاد

 وقتك؛ من كب ا جزءا تستهلك قد اليت احلاسوب جهاز أو  التلفاز

 

 
 أمهيتذها  حسذ   مذادة  لكذ   ستخصصذها  اليت الزمني  الفترة حتديد 

 وطبيعتها؛

 حتصيلك لتقييم وذلك سابق  اختبارات عل  للتدري  وق  ختصيص 

 الصذعوبات  علذ   الوقذوف  مذع  دراسذ ،  جمال وك  مادة ك  حس  الفعل 

 االمتحان؛ تاريخ قب  لتجاوزها جمهوداتك وتوجيه تعترضك قد اليت

  صذي   مذن  املعطيذات  أهذم  فيهذا  تسذج   بطاقذات  إعذداد  علذ   العم 

 عليذذك ليسذذه  وذلذذك... هامذذ  وتذذواريخ علميذذ  ونظريذذات رياضذذي 

 احلاج ؛ عند وتوظيفها استرجاعها

 حيث النوم قب  وخاص  منتظم  بصف  البطاقات هذه إىل الرجوع 

   لذاكرتك؛ املستمر التنشيط عل  ذلك  سيساعدك

 األنشذذط  ممارسذذ  خاللذذه ميكنذذك لالسذذتراح  وقذذ  ختصذذيص 

 متعب ؛ تكون ال أن عل  الرياضي  أو الترفيهي 

 مذذن جمموعذذ  إطذذار يف( أمكذذن إذا) لالمتحذذان اجلمذذاع  اإلعذذداد 

 وباالنسذجام  باجلديذ   ويتسذمون  االمتحذان  لذنف   حيضرون األصدقاء

 .بينهم فيما

 توجيهات يف اإلعداد لإلمتحان


