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المركز الجهوي لإلعالم والمساعدة على التوجيه التابع ر يس

لألكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة سوس ماسة درعة، أن 

دخلين المت وكل أوليائهم،يضع بين أيدي التلميذات والتالميذ و

"  العدد الثامن والمساعدة على التوجيه " والفاعلين في مجال اإلعالم

كل المستجدات المتعلقة باآلفاق  " لتكون مرجعا في مواكبة تكوينات بعد البكالوريا " من كراسة

 الدراسية والجامعية  لما بعد  الباكالوريا .

ديدة التي أصبح يضطلع بها المركز في مجال البحث واألدوار الج إصدار هذا العدد، يتالئم

والتطوير وإنتاج الدعائم والوثائق اإلعالمية، بهدف مساعدة التلميذ على اختيار تكوين يستجيب 

لتطلعاته وانتظاراته. ويعد هذا العمل ثمرة مجهود متواصل، لصياغة دليل مرجعي ومحين، 

فل اإلعالمية التي تنظم على الصعيد الجهوي يساهم إلى جانب الملتقيات والمنتديات والقوا

من خالل توسيع قاعدة  واإلقليمي، في مساعدة التلميذ على بلورة مشروعه الشخصي والمهني

اختياراته، باإلضافة إلى إثارة فضوله بخصوص تعميق البحث عن المعلومات المتعلقة بالتوجيه، 

ي والمراكز اإلقليمية لإلعالم والمساعدة والتي يمكن التواصل بشأنها عبر زيارة المركز الجهو

 أطر التوجيه بالقطاعات المدرسية.اإلتصال بعلى التوجيه أو 

ومن أجل مسايرة المستجدات ومعرفة كلما يتعلق باإلجراءات والتدابير والمواعيد وشروط 

  ىإل ندعوكم تكوين والمدارس والمعاهد العليا،الترشيح الخاصة بمختلف مؤسسات التربية وال

 افتتاحية العدد
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االلكتروني زيارة موقع المركز الجهوي لإلعالم والمساعدة على التوجيه وذلك على الموقع 

 www.maroc-etudiant.netأوعلى الموقع  www.arefsmd.gov.ma لألكاديمية

ة درعة، أن نعبر عن هذا ونود باسم األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة سوس ماس

بأكادير للدعم الذي تقدمه من خالل Universiapolis امتناننا الكبير للجامعة الدولية 

 مساهمتها السنوية في طبع هذه الكراسة اإلعالمية  .

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 وهللا الموفق

 علي براد
 مدير األكاديمية

 
 

http://www.arefsmd.gov.ma/
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 مهام المركز: -1

 لمهام األساسية اآلتية:يتولى  المركز الجهوي لإلعالم والمساعدة على التوجيه  ا

  بالمغرب بتدائي والثانوي، وآفاقها الدراسية والتكوينية العليا حول مراحل التعليم األولي واإلتقديم معلومات

 ؛ة، والمهنالمهني اتوالخارج، والمنح الوطنية ومنح التعاون، والتكوين

 راكهم في تقديم الخدمات التي يقدمها التنسيق مع قطاعي التعليم العالي، والتكوين المهني، فيما يتعلق بإش

 10.11من القانون  6لمادة ن، من خالل تفعيل لجنتي التنسيق مع هذين القطاعين طبقا لالمركز للمستفيدي

 ؛نالقاضي بإحداث األكاديميات الجهوية للتربية والتكوي

  ك؛لراغبين في ذلاإجراء مقابالت فردية، ومساعدة حاملي المشاريع الشخصية للتوجيه 

  منتديات، أبواب مفتوحة، أيام  حول الدراسات والتكوينات والمهنتنظيم وتنشيط تظاهرات إعالمية(

 ؛...(، والمشاركة في تظاهرات إعالمية من تنظيم جهات أخرى،إعالمية، قوافل إعالمية لفائدة المناطق النائية

 ئجهاإنجاز دراسات وبحوث وتجارب مرتبطة بمجال التوجيه التربوي ونشر نتا. 

 التنسيق فيما بين المراكز اإلقليمية لإلعالم والمساعدة على التوجيه بالجهة؛ 

       التحري عن المعلومات المتعلقة بالدراسات والتكوينات والمهن؛ 

 دعائم إعالمية )ورقية، ورقمية، وسمعية بصرية...( حول الدراسات والتكوينات وثائق مرجعية ونتاج إ

 ؛   ئات المستهدفةوالمهن حسب خصوصيات الف

  على المراكز اإلقليمية لإلعالم والمساعدة على الوثائق المرجعية والدعائم اإلعالمية المنتجة توزيع

 ؛التوجيه، وعلى القطاعات المدرسية للتوجيه بنيابات الجهة

  ن المتعلمات والمتعلميالدعائم لوضعها رهن إشارة الوثائق وتزويد المكتبات المدرسية بنسخ من هذه

 .وغيرهم

 اختصصات المركز: -2

 اإلدارة 

تتكلف بتدبير وتنسيق مختلف األنشطة والعمليات التي يتكلف بإنجازها العاملون بالمركز انسجاما مع 

الجهات األهداف المسطرة لهذا األخير. كما أنها مسؤولة عن السير العادي للمركز وعن تمثيله لدى مختلف 

 المتدخلين المعنيين.و

الجهوي، باإلضافة إلى ذلك، بالتنسيق فيما بين المراكز اإلقليمية لإلعالم والمساعدة  ويتكلف المركز

 على التوجيه بالجهة.

الجهوي لإلعالم  مهام واختصاصات المركز

 والمساعدة على التوجيه
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 خلية التواصل 

تتكلف بالتواصل الداخلي والخارجي )جريدة أو مجلة المركز، موقع إلكتروني للمركز، الئحة 

واصلية من أجل التعريف بالمركز المنشورات...(، وذلك من خالل العمل على إعداد وتنفيذ مخططات ت

وبأنشطته لدى المهنيين المتدخلين والشركاء من القطاعين العام والخاص من جهة، ومن أجل حشد دعمهم 

إلنجاز العمليات واألنشطة التي يعتزم المركز القيام بها في إطار المهام المنوطة به من جهة أخرى. ولهذا 

وسائط المناسبة حسب نوعية التواصل والفئة المستهدفة. كما تقوم هذه الغرض، يتم اختيار قنوات االتصال وال

الخلية بتتبع وتحليل هذه المخططات التواصلية من أجل تكييف استراتيجية التواصل المعتمدة لضمان بلوغ 

 األهداف المسطرة.

 وحدة اإلعالم والمساعدة على التوجيه 

التوجيه. وتتشكل من ثالثة شبابيك وفضاء يتم استقبال تناط بهذه الوحدة وظيفة اإلعالم والمساعدة على 

 الزوار فيها وتقديم الخدمات المطلوبة لهم. وتتوزع مهامها كما يلي: 

 يقدم فيه اإلعالم حول الدراسات ما قبل البكالوريا )من التعليم األولي إلى التعليم  :شباك إرشاد التلميذ

 الثانوي التأهيلي(؛

 فيه اإلعالم حول عروض التكوين والدراسة ما بعد البكالوريا بالمغرب  يقدم :شباك إرشاد الطالب

 ؛الوطنية ومنح التعاون وبالخارج، وكذا عن المنح

 يقدم فيه اإلعالم لفائدة الزوار حول التكوين المهني والمهن والتداريب والزيارات  :شباك اإلرشاد المهني

 فة إلى سوق الشغل؛ االستكشافية للمقاوالت والمؤسسات المهنية، باإلضا

 تجرى فيه المقابالت الفردية مع أطر التوجيه التربوي، وتمرر  :فضاء االستشارة والمساعدة على التوجيه

 فيه الروائز واالستمارات ذات الصلة بالمساعدة على التوجيه لفائدة الراغبين في ذلك.

 وحدة البحث والتطوير 

 التي تحتاجها مختلف الوحدات المكونة للمركز. ولهذا : تقوم بتجميع المعطيات خلية تدبير المعطيات

الغرض، تعمل هذه الخلية على إعداد أدواتها الخاصة للتمكن من القيام بالمهام الموكولة إليها على الوجه 

المناسب. كما تتكلف بإعداد وتدبير وتحيين بنك للمعطيات. ويمكن في هذا الصدد اعتماد برنامج معلوماتي 

 عملية. لتسهيل هذه ال
 :تتكلف بتصميم وإنتاج مختلف الوثائق المعدة لالستعمال الداخلي والخارجي )دعائم  خلية التصميم واإلنتاج

على شكل دعائم ورقية أو رقمية  إعالمية، تقارير، دراسات، استمارات، أدوات ينتجها المركز...(، وإخراجها

اجات بالجودة والنجاعة المطلوبتين حسب سمعية بصرية حسب الحاجة. وينبغي أن تتصف هذه اإلنتو أ

 إمكانات المركز.

 تتكلف بتدبير الرصيد الوثائقي الذي يتوفر عليه المركز وإغنائه بوثائق جديدة، ووضعه خلية التوثيق :

رهن إشارة العاملين بالمركز ومهنيي اإلعالم والتوجيه لإلطالع عليه في عين المكان، مع الحرص على حسن 

أجل تسهيل استعمال هذا الرصيد الوثائقي، ينبغي إعداد فهرس موضوعاتي لمختلف الوثائق  استغالله. ومن

)يستحسن اعتماد نموذج معلوماتي تسهيال للتصفح(. وتعتبر هذه الخلية المسؤولة عن التوزيع الداخلي 

 والخارجي إلنتاجات "خلية التصميم واإلنتاج".

 رصدا لمختلف التحوالت التي تعرفها منظومة التربية تشكل هذه الخلية م :خلية البحوث والدراسات

والتكوين في عالقتها بعالم الشغل. لذا، يعهد إليها إنجاز دراسات حول هذه المنظومة بشكل عام، وحول مجال 

التوجيه التربوي بالخصوص، باإلضافة إلى ما يتعلق بتشكيل وحركية العالم السوسيو اقتصادي والمهن 

 ة. واألنشطة االقتصادي



 4102العدد الثامن،  تكوينات بعد البكالوريا،

 
 

 0صفحة 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

هيكلة المركز الجهوي لإلعالم 

 والمساعدة على التوجيه
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 املؤسسات
 اجلامعية
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، الدكتوراة ( -الماستر –) اإلجازة  LMDني نظام أهمها تب مجموعة من اإلصالحات التعليم العالي عرف
 بالتعليم العالي. ENSلحاق المدارس العليا لألساتذة إو

تشهد حاليا منظومات التعليم ضغطا كبيرا للطلب االجتماعي، وتزايدا مضطردا لحجم انتظارات السكان 
التعليم العالي وتوسيع طاقتها  يستوجب اعداد برمجة جديدة تستهدف تطوير منظومة وحاجيات سوق الشغل، مما
 االستيعابية وتحسين جودته.

المرخص لها، إضافة إلى المؤسسات الدولية التي من المنتظر أن تفتح  تساهم مؤسسات التعليم العالي الخاصكما 
 .على التكوين اإلجتماعي الطلب هذا في تلبية جزء من فروعا لها بالمغرب

واكتساب مجموعة من  معين، يطالب من تكوين أساسي في ميدان معرفتمكين الالتعليم العالي إلى  يهدف
مع  ،الكفاءات والمهارات المؤهلةاكتساب إضافة إلى  ،األدوات التي تساعده على متابعة الدراسات الجامعية

 وفق نظام تدرجي. ،وإعادة التوجيه الجسورتوفير إمكانيات 

تتكون السنة الجامعيةة مةن فصةلين يشمتممةمل كةل  وحدات. تنظم الدراسة على شكل مسالك وسداسيات أو فصول و
واحد منهما على ثالث وحدات على األقمل. ويمتمكمون الفصل مةن سةتة عمشةمر أسةبوعا بنصةاب زمنةي يصةل إلةى 

 ساعة على األقل. 361

 :المسلك

ي واحةد أو تنتمةي إلةى حقةل معرفة يتضمن مجموعةة متجانسةة مةن الوحةداتيعد المسلك مسارا تدريجيا للتكوين، و
 عدة حقول معرفية؛ ويرمي المسلك إلى تمكين الطالب من اكتساب معارف ومؤهالت وكفاءات.

  المسةةالك العامةةة تةةوفر تكوينةةا أكاديميةةا يسةةمح للطالةةب بمتابعةةة مشةةواره الجةةامعي إلةةى غايةةة
 الدكتوراه.

  المسةةةالك الممهننةةةة منفتحةةةة علةةةى سةةةوق الشةةةغل وتقتةةةرت تكوينةةةا يسةةةاير متطلبةةةات المحةةةيط
 جتماعي. اال

 :الوحدة

تعد الوحةدة المكةون األساسةي لنظةام التكةوين، وتتكةون مةن عنصةر واحةد إلةى أربعةة عناصةر يمكةن أن تلقةن بلغةة 
واحةةدة أو أكثةةر. وعنصةةر الوحةةدة هةةو إمةةا مةةادة تلقةةن فةةي شةةكل دروس نظريةةة و أو أعمةةال توجيهيةةة و أو أعمةةال 

 اني أو مشروع أو تدريب.تطبيقية، وإما نشاط تطبيقي يمكن أن يتخذ شكل عمل ميد

 ويمكن للنشاط التطبيقي أن يشكل جزءا من الوحدة أو وحدة بأكملها أو عدة وحدات.

ن عناصر الوحدة مجموعة منسجمة فيما بينها.  وتكوِّ

 من النصاب اإلجمالي للمسلك ومضامينها تحدد من طرف الجامعة. %31تمثل الوحدات الجهوية أو االختيارية 

 ساعة تشمل التدريس والتقييم. 75يس لفصل دراسي واحد، بغالف زمني  ال يقل عن تمتد وحدة التدر
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 :المشروطة المكتسبات

بمتابعةةة الدراسةةات التةةي يريةةد  هةةي المعةةارف و المةةؤهالت التةةي تراكمةةت لةةدى التلميةةذ أو الطالةةب والتةةي تسةةمح لةةه
 بعض الوحدات المهمة. مثال: النقط المحصل عليها في التسجيل بها،

 المؤهالت يتم عبر المكتسبات المشروطة.  تدقيق

 :المعارفتقييم 

يتم تقييم المعارف والكفاءات والقدرات بالنسبة لكل وحدة، بواسطة المراقبة المستمرة التي يمكن أن تأخذ شكل 
وإذا استلزم األمر ذلك،  اختبارات، امتحانات، واجبات، عروض، تقارير، تداريب أو أية وسيلة أخرى للمراقبة.

 وباإلضافة إلى المراقبة المستمرة، يمكن تنظيم اختبار نهائي.

 دبلومات أساسية : 3يرتكز مسار الدراسات بالجامعة على 

 :اإلجازة  -1

 هي نوعان:و سنوات 3تدوم الدراسة بسلك اإلجازة 

 ي يلجها: تمكن الطالب من الحصول على شغل ، و يتعلق األمر بسداسيتين مستقلتين الت اإلجازة المهنية -
الطالب )حسب عدد المقاعد المتوفرة( بعد الحصول على دبلموم الدراسات الجامعية العامة أو المهنية وبعد تدقيق 

 المؤهالت.

: تمكن الطالب من االلمتمحماق بمعالم الشغل أو متابعة الدراسات الطويلة اإلجازة في الدراسات األسـاسـيـة -
 ، خاصة في سلك الماستر.مداأل

لمعايير القبول  تكوينات سلك اإلجازة في وجه حاملي البكالوريا أو دبلوم معترف بمعادلته، والمستوفينفتح ت
األساسية أو سلك  في الدراسات المحددة في الملف الوصفي للمسلك. كما يمكن ولوج تكوينات مسلك اإلجازة

اختبار أو مباراة بالنسبة  عن طريق اإلجازة المهنية في مختلف مستويات اإلجازة بناء على دراسة الملفات أو
والمحددة في الملف الوصفي  ها مسبقا بالنسبة لهذه المستوياتللطلبة المتوفرين على المعارف الالزم اكتساب

 للمسلك.

 :الماستر -2

 تمتد الدراسة بسلك الماستر سنتين وهو نوعان:

 ة و بعد تدقيق المؤهالت. األساسي إجازة الدراسات ى: يلجه الطالب بعد الحصول علالماستر -

عد تدقيق ب أو إجازة الدراسات األساسية يلجه الطالب بعد الحصول على اإلجازة المهنية :الماستر المتخصص -
 المؤهالت.

 :الدكتوراهسلك  -3

شهادة معادلة و أالحصول على الماستر بها  التسجيلسنوات ويتطلب  3قل د الدراسة بسلك الدكتوراه على األتمت
 له.

 
 
 
 
 
 
 



 4102العدد الثامن،  تكوينات بعد البكالوريا،

 
 

 03صفحة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 كليات اآلداب

 
 

 العلوم اإلنسانية
 و
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 مســلك الدراسات الـعربـية

 مسـلك الدراسات الـفرنسية

 مسـلك الدراسات اإلنـجليزية

 مسـلك الدراسات اإلسبانـيـة

 مسـلك الدراسات األلـمانـية

 مسـلك الدراسات  البرتغالية

 مسـلك الدراسات اإلسـالمـية

 ك التـاريخ والحـضـارةمسـل

 مســـلك الـجــغـرافـيـا

 مســـلك الـفـلـسـفـــة

 مســلك عـلــم االجتماع

 مســلك عـلـم الـنـفــس

 المسالك والوحدات
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 أكادير، S/22حي الداخلة، ص.ب: 
 5825 22 58 85الهاتف: 

 5825 22 11 25الفاكس: 
www.flsh-agadir.ac.ma 

 

 ينات المتوفرةالتكو

 ،األمازيغية ،ةاإلسالمي ،الجغرافيا ،اإلسبانية ،العربية، الفرنسية اإلنجليزية، :الدراساتاألساسية في اإلجازة-

 .، علم االجتماعوالحضارة التاريخ

اإلعةةةةةةةةالم ، ، تعلةةةةةةةةيم االنجليزيةةةةةةةةة كلغةةةةةةةةة أجنبيةةةةةةةةة: السةةةةةةةةياحة والتواصةةةةةةةةلاإلجااااااااازة المهنيااااااااة فااااااااي -

التحريةةةةةةةر الصةةةةةةةحفي، ، ، التنشةةةةةةةيط السوسةةةةةةةيو ثقةةةةةةةافيات األمازيغيةةةةةةةةالدراسةةةةةةة وتكنولوجيةةةةةةةا التواصةةةةةةةل،

 مناهج التعليم.

 التنمية والهجر.تاريخ الجنوب المغربي، الخطاب الشرعي وقضايا العصر، : الماستر في-

Langue Amazighe : Variation dialectale et aménagement linguistique  - 

Tourisme et communication  - Aménagement, développement, gestion et 

prospective territoriale en zones arides et semi-arides  - Communications des 

organisations  - Migrations et développement durable  - Patrimoine et 

développement  - Comparative studies  - Interculturalismo atlantico: Marruecos-

Canarias Iberoamerica  - Teaching English as a Foreign Language and 

Information Communication Technology (TEFL AND ICT)  - Métiers et 

pratiques des médias. 

 ، التهيئة والتنمية: السياحة والتواصل، الجنوب المغربي تراث وتنميةالدبلوم الجامعي في -

 : تواصل وتحليل الخطاب في األدب العربي، مناهج الدراسات العلمية للسيرة النبوية.الدكتوراه في -
 

 في الدراسات األساسية بسلك اإلجازة معايير القبول
 رائز القبول  مع إمكانية إضافةا الدراسات اإلنجليزية: البكالوري -

 .(04 41)ال يقل عن  مع مستوى جيد في الفرنسيةأدبية  الدراسات الفرنسية: بكالوريا  -

أو ما  بكالوريا آداب :، علم االجتماعالدراسات العربية، التاريخ والحضارة، الدراسات اإلسالمية، الجغرافيا -

 يعادلها .

يكون الطالب ملما بمبادئ اللغة  يا من المناطق المحددة للجامعة ويستحسن أنالدراسات اإلسبانية: البكالور -

 سبانية وثقافتها.اإل

 مع انتقاء حسب الملف )كشف نقط التعليم الثانوي( ومحادثة. أدبية بكالوريا األمازيغية:  الدراسات -
 

 المهنية بسلك اإلجازة معايير القبول

ة والتواصل للفصلين األول والثاني )شرط ضروري( وينصح بتثبيت وحدة السياحة والتواصل: تثبيت وحدة اللغ -

والحضارة والجغرافيا والتراث المغربي. يتم االنتقاء بعد دراسة  خالمعلوميات وتستحب المعارف الجيدة بالتاري

 الملف ومحادثة.

األربةةةةةةةع تعلةةةةةةةيم االنجليزيةةةةةةةة كلغةةةةةةةة أجنبيةةةةةةةة واإلعةةةةةةةالم وتكنولوجيةةةةةةةا التواصةةةةةةةل: تثبيةةةةةةةت السداسةةةةةةةيات  -

 والمسةةةةةةتوى األول والثةةةةةةاني مةةةةةةن تقنيةةةةةةات التعبيةةةةةةر والتواصةةةةةةل والمعلوميةةةةةةات واللسةةةةةةانيات مةةةةةةع  إضةةةةةةافة

 ومحادثة. رائز القبول

الدراسةةةةةات األمازيغيةةةةةة تةةةةةراث مجتمةةةةةع وتنميةةةةةة: دبلةةةةةوم الدراسةةةةةات الجامعيةةةةةة العامةةةةةة فةةةةةي الدراسةةةةةات  -

 األمازيغية ومحادثة.

 .م الدراسات الجامعيةودبل التحرير الصحفي:-

 أكادير  - كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 

http://www.flsh-agadir.ac.ma/
http://www.flsh-agadir.ac.ma/
http://www.flsh-agadir.ac.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=28&Itemid=10
http://www.flsh-agadir.ac.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=29&Itemid=10
http://www.flsh-agadir.ac.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=29&Itemid=10
http://www.flsh-agadir.ac.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=30&Itemid=10
http://www.flsh-agadir.ac.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=30&Itemid=10
http://www.flsh-agadir.ac.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=30&Itemid=10
http://www.flsh-agadir.ac.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=31&Itemid=10
http://www.flsh-agadir.ac.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=31&Itemid=10
http://www.flsh-agadir.ac.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=31&Itemid=10
http://www.flsh-agadir.ac.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=32&Itemid=10
http://www.flsh-agadir.ac.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=32&Itemid=10
http://www.flsh-agadir.ac.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=33&Itemid=10
http://www.flsh-agadir.ac.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=33&Itemid=10
http://www.flsh-agadir.ac.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=33&Itemid=10
http://www.flsh-agadir.ac.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=34&Itemid=10
http://www.flsh-agadir.ac.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=34&Itemid=10
http://www.flsh-agadir.ac.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=35&Itemid=10
http://www.flsh-agadir.ac.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=35&Itemid=10
http://www.flsh-agadir.ac.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=35&Itemid=10
http://www.flsh-agadir.ac.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=219&Itemid=10
http://www.flsh-agadir.ac.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=219&Itemid=10
http://www.flsh-agadir.ac.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=219&Itemid=10
http://www.flsh-agadir.ac.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=220&Itemid=10
http://www.flsh-agadir.ac.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=220&Itemid=10
http://www.flsh-agadir.ac.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=220&Itemid=10
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 األساسيةلسلك اإلجازة  ملف الترشيح
 

 البكالوريا، 

 الصحي، الملف 

 15 نسخ مصادق عليها من شهادة البكالوريا، 

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، 

 16 صور شخصية ، 

 16 وعنوان المترشح أظرفه تحمل طوابع بريدية، 

 بطاقة الترشيح ملء. 

 وقع اإللكتروني لجامعة بن زهرعلى المشت طيلة شهر غيتم التسجيل األولي  ملحوظة:

www.univ-ibnzoher.ac.ma 

 

 
 

 

 

والد حمدان، شارع بن  حي
 بني مالل - 825خلدون،ص.ب: 

 5823 55 51 51الهاتف: 
  5823 55 11 12الفاكس: 

www.flshbm.ma 

 
 

 التكوينات المتوفرة

الدراسات اإلنجليزية،  ،ات الفرنسيةالدراس ،الدراسات اإلسالمية، الدراسات العربية :اإلجازة األساسية في-
 ا.التاريخ والحضارة، الجغرافي

 الصحافة المكتوبة اإلجازة المهنية في: -
لغات وإعالميات  ،الدرس اللغوي والخطاب الشرعي برسم الموسم الجامعي: الصناعات اللغوية: الماستر في -

 .ضايا التجديد في الثقافة اإلسالميةالحوار الديني والحضاري وق، ))التمدين والتهيئة الحضرية االجغرافيوترجمة، 
 .التمدين والتهيئة الحضرية، ضارة اإلسالميةالحوار الديني والثقافي في الح، اللغات وعلوم اللغة: الدكتوراه في -

 

 لسلك اإلجازة  ملف الترشيح

 البكالوريا، 
 الصحي، الملف 
 15 نسخ مصادق عليها من شهادة البكالوريا، 
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، 
 16 صور شخصية ، 
 16 وعنوان المترشح أظرفه تحمل طوابع بريدية، 
 بطاقة الترشيح ملء. 

 
 

 
 
 

  5552طريق الحاجب ، ص.ب: 
 بني محمد ، مكناس 

Tel: 0535539901 / Fax: 0535537252 www.umi.ac.ma 

 

 التكوينات المتوفرة

 

الدراسات ، الجغرافيا، العربيةالدراسات ، الدراسات الفرنسية، :الدراسات اإلنجليزيةاإلجازة األساسية في -
 ، علم االجتماع.الفلسفة، التاريخ والحضارة، اإلسالمية

 بني مالل -كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 
 

 مكناس –كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 
 

http://www.flshbm.ma/annoces/Avis&ListEcLPJE2012.pdf
http://www.flshbm.ma/annoces/Avis&ListErMastLL2012.pdf
http://www.flshbm.ma/annoces/ListFinMastDRC2012.pdf
http://www.flshbm.ma/annoces/AvisCdDocLSL2012.pdf
http://www.flshbm.ma/annoces/AvisCdDocDRC2012.pdf
http://www.flshbm.ma/annoces/AvisCdDocUAU2012.pdf
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األدب المغربي بين الخوصصة ، األدب والجماليات، : االجتهاد والتجديد والتواصل الحضاريالماستر في -
الوسائط واللسانيات ، المجتمعو الجريمة، التواصل الحضاريو التجديدو االجتهاد، والمجتمع األدب، واإلنفتات
 .التعليمية

Applied Linguistics -  Communication in contexts – Businesscommunication 
(Formation initiale  - ( Sociologie du language de la communication et de           
la culture. 

اللسانيات التطبيقية وتكنولوجيا المعلومات : المسرت والمدينة ومناهج النقد األدبي والفني، الدكتوراه في -
االقتصادي واالجتماعي للغرب اإلسالمي خالل العصر  التاريخوالتواصل: اللغة العربية نموذجا، المرأة والكتابة، 

الوسيط ، النظم في المغرب واألندلس، االجتهاد المقاصدي: التاريخ والمنهج، الدرس القرآني والعمران البشري: 
تكوين في  ،المناهج و القضايا - تكوين في الدراسات اإلسالمية: تفسير الخطاب الشرعياهج، المنالقضايا و

 . "Language, culture and communication" الدراسات اإلنجليزية
 

 
 

 

  5851حي اإلنارة، ص.ب: ،الشق عين

 الدار البيضاء

 5822 231221/ 112221 :الهاتف

 5822 21 52 15الفاكس: 
www.flsh-uh2c.ac.ma 

 

 التكوينات المتوفرة

 

الدراسات اإلنجليزية،  ،الدراسات الفرنسية ،: الدراسات اإلسالمية، الدراسات العربيةاإلجازة األساسية في-

 األلمانية. الدراسات سبانية،اإل الدراسات ا،التاريخ والحضارة، الجغرافي

  Métiers du livre:في  ة المهنيةاإلجاز -

علم العقائد واألديان في تراث الغرب اإلسالمي وأثره في ، تمع وثقافة البحر األبيض المتوسط: مجالماستر في-

 .الحوار

Linguistic and Literary Studies – Genre, Societe et culture 

 : التنمية الحضرية.الماستر المتخصص في-

  Societe et Culture Genre-لتهيئة والتعمير : االدكتوراه في -

 
 

 

 
 

 1281: ص.بحي البركة، 

 بن مسيك الدار البيضاء 

 5822 15 85 21/21:الهاتف

 5822 15 81 55الفاكس: 
 

 

 التكوينات المتوفرة

 

ات لدراس، اا: الدراسات اإلنجليزية، الدراسات الفرنسية، الدراسات العربية، الجغرافياإلجازة األساسية في -

 .الفلسفة، اإلسالمية، التاريخ والحضارة

 الدراسات المسرحيةاإلجازة المهنية في: -
Communication des Organisations, Audiovisuel, Agent de Developemment, 
Gestionnaire D’établissemnet a Caractère Social, Accompagnateurs Sociaux . 

 بن مسيك –كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 
 

 عين الشق  –علوم اإلنسانية كلية اآلداب وال
 

http://www.flsh-uh2c.ac.ma/
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، التاريخ والتراث الجهوي، البيئة والتنمية 41و 05لم الغربية مابين القرنين المغرب والعوا: الماستر في-
المستدامة، الجهة والتنمية المجالية، الفلسفة والياتها النقدية، لسانيات عربية ومقارنة، الدراسات االدبية والثقافية 

 بالمغرب، الفتوى ومناهج االجتهاد.
INGENIEURIE CULTURELLE ET ARTISTIQUE, LITTERATURES ET 
CULTURES FRANCOPHONES ET COMPAREES, MOROCCAN AMERICAN 
STUDIES. 

 التراث الشعبي والمخطوط بالمغرب: دراسة وتوثيق وأرشفة.: الماستر المتخصص في-

MANAGEMENT DE LA COMMUNICATION DES ORGANISATIONS. 

، اللغة العربية واللسانيات المقارنة، دراسات 41و 05 المغرب والعوالم الغربية مابين القرنين: الدكتوراه في -

 في الدين والسياسة، االشهار والتواصل، تحليل الخطاب السردي، الفلسفة والشأن العام.

CHANGEMENT CLIMATIQUE:AMENAGEMENT ET DEVELOPPEMENT 

DURABLE, CIVILISATIONS FRANCOPHONES ET COMPAREES. 

 زةبسلك اإلجا معايير القبول

 اإلجازة األساسية

 يارلبكالودة الحاصلين على شهاا

 

Licence Professionnelle en Communication des Organisations: DEUG en français, 

DEUG national, DEUP, toutes filières confondues ou diplômes juges équivalent par      

le jury de sélection, plus sélection écrite et orale avec entretien pour les futurs 

candidats (examens). 

 

 في الدراسات و المهممممن المسرحية :اإلجازة المهنية

الذين رصدوا على األقممممل الفصلممين األول و الثاني من سلمممك اإلجممممممازة األساسية أو المهنية بجميع  -

 تخصصاتها

 (قبول ) كتابي   شفويدراسة ملف الترشيح   رائز ال -
 

 
 

 

 
  21ص.ب:، طريق بن معاشو، الجديدة

 ، الجديدة25555
 5823 35 35 85/  21 12 :الهاتف

 5823 35 22 55/  38 32الفاكس: 
www.ucd.ac.ma 

 
 التكوينات المتوفرة

 الدراسات، افياالجغر ،الدراسات العربية، الفرنسيةالدراسات  ،: الدراسات اإلنجليزيةاإلجازة األساسية في -
 ، علم االجتماع.التاريخ والحضارة ، اإلسالمية

 السياحة والتراث والتنمية :اإلجازة المهنية في -
BIOTECHNOLOGIE, PROTECTION ET VALORISATION DE LA PRODUCTION VÉGÉTALE 

 لمثاقفة التواصلية والترجمة.ا: اللغة والتواصل، الماستر في-
Génie de la Santé et de l'Alimentation, Géographie Espaces Fragiles au 
Maroc, Spécialisé Gestion des Territoires, Studies in Language and Culture, 
Etudes Interculturelles. 

 الرباطات والزوايا في المغرب، تأهيل المجاالت الريفية وتدبير الموارد.: الدكتوراه في-
UFR interdisciplinaire en médiation des savoirs 

 الجديدة –كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 
 

 

http://www.fsj.ac.ma/fsj/IMG/pdf/master_specia-GSA.pdf
http://www.flshj.ucd.ac.ma/images/MasterGEOGRAPHIE2012.pdf
http://www.flshj.ucd.ac.ma/images/MasterGEOGRAPHIE2012.pdf
http://www.flshj.ucd.ac.ma/images/MasterSPECIALISEGEOGRAPHIE2012.pdf
http://www.flshj.ucd.ac.ma/images/MasterSTUDIESINLANGUAGEANDCULTURE2012.pdf
http://www.flshj.ucd.ac.ma/images/MasterETUDESINTERCULTURELLES2012.pdf
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 بسلك اإلجازة معايير القبول

 .دبيةاألبكالوريا ال الحصول على
 ملف الترشيح 
 ااألصلية من  البكالوري النسخة 
 نسخة من عقد االزدياد، 
 16 نسخ مصادق عليها من شهادة البكالوريا، 

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، 
 16 صور شخصية، 
 16 تحمل طابع البريد وعنوان الطالب أظرفه 

 .نونبر 00يودع قبل أو يرسل الملف

 
 

 
 
 

 ،شارع الحسن الثاني
 المحمدية 851ص.ب: 

 5823 32 55 13/  15 الهاتف :
 5823 32 83 11الفاكس :  

www.univh2m.ac.ma 

  

 التكوينات المتوفرة
 الدراسات االسبانية،  : الدراسات اإلنجليزية، الدراسات الفرنسية، الدراسات العربية،اإلجازة األساسية في -

 اع.علم النفس، علم اإلجتم، الدراسات اإلسالمية، التاريخ والحضارة، االجغرافي

 العمل االجتماعي، التربية الخاصة اإلجازة المهنية في: -
Tourisme rural et culturel, Médiation culturelle, Agent de développement, 
Médiateur social (Développement social), Histoire de l’art et archiologie, 
Animateur socioculturel. 

 ري في المغرب: التاريخ والخصوصيات، دراسات مسرحيةالمجال الحض: الماستر في-
Sociologie Urbaine et développemnt, Dynamique urbaine: Banlieues et 
développement durable. 

 لسانيات وطرق تدريس اللغة العربية: الماستر المتخصص في- 

Tourisme et Développement, Didactique du français langue étrangère sur 

objectifs specifiques,sig: Télédetection et cartographie appliqués à 

l’aménagement, Tradection trilingue spécialisée (Arabe, Français, 

Anglais/Espangol). 

 المدينة عبر التاريخ في حوض البحر األبيض المتوسط: الدكتوراه في -

Socologie des mutations sociales et développement, Semantique et rhétorique 

des textes, Espaces sociétés aménagement et développement des territoires : 

( option 1 : Patrémoine naturel et culturel, - option 2 : Dynamique sociopatiale 

aménagement et développemnet des territoires.  
 

 
 بسلك اإلجازة يير القبولمعا

 .انتقاء ) الجغرافيا، االنجليزية، السوسيولوجيا ( +بكالوريا جميع الشعب 
 

 
 لسلك اإلجازة ملف الترشيح
 نسختان من عقد االزدياد، 
 15 نسخ مصادق عليها من شهادة البكالوريا، 
 نسختان من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليهما ، 

 16 صور شخصية، 
 ل طابع البريد و عنوان الطالبأظرفه تحم، 
 الملف الصحي 

 .األسبوع األول من شتنبرز  يودع الملف خالل األسبوعين األخيرين من يوليو

 المحمدية –كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 
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  35555 – 85:ص.ب
 فاس -ظهر المهراز

 5838 15 55 53 :الهاتف
 5838 15 55 55الفاكس:  

www.fldm-usmba.ac.ma 

 

 التكوينات المتوفرة

 

 ،الدراسات اإلسالمية، الدراسات العربية ،الدراسات الفرنسية، اإلنجليزية : الدراساتية فياإلجازة األساس -
 .علم االجتماع ،الفلسفة ،الدراسات األلمانية ،علم النفس ،الدراسات االسبانية، الجغرافيا، التاريخ والحضارة

 المساعد االجتماعيص، المربي المتخص :اإلجازة المهنية في -
Tourisme, Patrimoine et communication 

التنمية اللغوية وقضايا المصطلح ، دراستهالنص األدبي ومناهج ، الشعر وتحوالت المفاهيم والموسيقى الماستر:-
القواعد الفقهية واألصولية وتطبيقاتها في األحكام  ،اإلبداع الصوفي في األدب المغربي، اللساني واألدبي

، علم النفس اإلكلينيكي، الفلسفة الحديثة : مفاهيم وقضايا، بية اإلسالميةحوار الثقافات في الثقافة العر، والنوازل
 .المغرب والعالم المتوسطي خالل العصرين الحديث والمعاصر

Géographie, environnement et territoires, Didactique du Français et 
Interculturalité, Littératures, Francophonie et Imaginaire Méditerranéen Lettres 
et Expressions Artistiques, Sciences du langage, Applied language studies 
and research in higher education, Cultural Studies, Women's and Gender 
Studies, Traducción especializada e Interpretaciónconsecutiva-simultánea : 
Esp-Ar-Esp, Le Maroc dans la litterature germanophone. 

 .الكتابة ومهن الكتاب : الماستر المتخصص -
Villes patrimoniales et développement 

سوسيولوجيا ، ) الفلسفة ( الدراسات الرشدية، علم النفس –علم االجتماع  ،العلوم المعرفية: الدكتوراه في -
البيبليوغرافيا التحليلية ، دراسات و اآلبحاث المتوسطيةاآلرشيف و ال، التنمية االجتماعية )علم االجتماع (

 .الدراسات الحضرية، التراث والمجال، والتوثيق للتراث المغاربي
Moroccan Cultural studies Center, littérature, Communication et Didactique, 
linguistique, Dictionnairique et corpus multimédias, l'Expression Littéraire et 
Aristique,Recherches et d'Etudes Linguitiques . 

 

 بسلك اإلجازة معايير القبول

 

 يارلبكالودة الحاصلين على شهاا: اإلجازة األساسية
 ( حسب االجازة المهنية  4 الحاصلين على ) باك + -: اإلجازة المهنية

 () كتابي   شفويدراسة ملف الترشيح   رائز القبول  -                   
 

 لسلك اإلجازةملف الترشيح 

 

 ؛النسخة األصلية من  البكالوريا 
  ؛نسخة من عقد االزدياد 
 14 ؛نسخ مصادق عليها من شهادة البكالوريا 
 ؛نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها 
 16 ؛صور شخصية 
 16 الملف الطبي ،ابع البريد وعنوان الطالبوأظرفه تحمل ط. 

 

 ظهر المهراز ـ فاس كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
 

http://www.fldm-usmba.ac.ma/_pages/det_master_zaki.htm
http://www.fldm-usmba.ac.ma/_pages/det_master_zaki.htm
http://www.fldm-usmba.ac.ma/_pages/det_master_rahmouni.htm
http://www.fldm-usmba.ac.ma/_pages/det_master_hmied.htm
http://www.fldm-usmba.ac.ma/_pages/det_master_hmied.htm
http://www.fldm-usmba.ac.ma/_pages/det_master_hmied.htm
http://www.fldm-usmba.ac.ma/_pages/det_master_filali.htm
http://www.fldm-usmba.ac.ma/_pages/det_master_hilali.htm
http://www.fldm-usmba.ac.ma/_pages/det_master_hilali.htm
http://www.fldm-usmba.ac.ma/_pages/det_master_hilali.htm
http://www.fldm-usmba.ac.ma/_pages/det_master_loulidi.htm
http://www.fldm-usmba.ac.ma/_pages/det_master_azr9an.htm
http://www.fldm-usmba.ac.ma/_pages/det_master_sbai.htm
http://www.fldm-usmba.ac.ma/_pages/det_master_benhachem.htm
http://www.fldm-usmba.ac.ma/_pages/det_master_benhachem.htm
http://www.fldm-usmba.ac.ma/_pages/det_master_rahou.htm
http://www.fldm-usmba.ac.ma/_pages/det_master_tazi.htm
http://www.fldm-usmba.ac.ma/_pages/det_master_tazi.htm
http://www.fldm-usmba.ac.ma/_pages/det_master_hadji.htm
http://www.fldm-usmba.ac.ma/_pages/det_master_kamal.htm
http://www.fldm-usmba.ac.ma/_pages/det_master_kamal.htm
http://www.fldm-usmba.ac.ma/_pages/det_master_ilham-tazi.htm
http://www.fldm-usmba.ac.ma/_pages/det_master_ouakrime.htm
http://www.fldm-usmba.ac.ma/_pages/det_master_ouakrime.htm
http://www.fldm-usmba.ac.ma/_pages/det_master_bekaoui.htm
http://www.fldm-usmba.ac.ma/_pages/det_master_amrani.htm
http://www.fldm-usmba.ac.ma/_pages/det_master_amrani.htm
http://www.fldm-usmba.ac.ma/_pages/det_master_benremdane.htm
http://www.fldm-usmba.ac.ma/_pages/det_master_benremdane.htm
http://www.fldm-usmba.ac.ma/_pages/det_master_lazaare.htm
http://www.fldm-usmba.ac.ma/_pages/det_master_aouraghe.htm
http://www.fldm-usmba.ac.ma/_pages/det_master_hamdouni.htm
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 82طريق ايموزار، ص.ب: 
 فاس ـ سايس30000 

 58 38 11 52 21الهاتف:
 58 38 11 52 83الفاكس: 

www.fls-usmba.ac.ma 

 
 التكوينات المتوفرة

في: الدراسات اإلسالمية، الجغرافيا، التاريخ والحضارة، الدراسات العربية، الدراسات اإلجازة األساسية  -
 لوم االعالم والتواصل، علم االجتماع، الدراسات األمازيغية.الفرنسية، الدراسات االنجليزية، ع

 ، في: مساعد اجتماعياإلجازة المهنية   -
Traduction et communication multilingue 

المخاطر البيئية، الدراسات  ثمين الموارد الترابية:اني: مصطلحاته وقضاياه، تهيئة وتالخطاب اللس: لماستر فيا -
األديان، مقاصد الشريعة االسالمية عند مالكية الغرب االسالمي بين النظرية والتطبيق، فقه  السامية ومقارنة

 المعامالت المالية في المذهب المالكي وتطبيقاتها المعاصرة.
Représentation du monde : arts et littérature, women’s studues, cross- cultural 
and literary studies, liguistique et littérature amazighes. 

: التراث والتنمية، الجهوية ومشروع التنمية المحلية القروية، اللسانيات المتعددة: لماستر المتخصص فيا -
 الترجمة المختصة.

 :الدكتوراه في -
Géographie, Histoire et patrimoine, Langues littératures et communications 

 

 ملف الترشيح 
 

 لسلك اإلجازة: بالنسبة -
  ،النسخة األصلية من  البكالوريا 
  ،نسخة من عقد االزدياد 
 6 ،صور شخصية 
 4 حشتحمل طوابع بريدية وعنوان المتر أظرفه ، 
 4  ،نسخ مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية 
 2 .نسخ مصادق عليها من شهادة البكالوريا 
 الملف الصحي 
 ملء مطبوع إداري 

 شتنبر من كل سنة 05بل يوضع ملف الترشيح ق
 

 بالنسبة لسلك الماستر: -
  ، طلب خطي 
 لوم الدراسات الجامعية العامة واإلجازة دق عليها من شهادة البكالوريا ودبنسخ مصا 
 كشف النقط لسنوات االجازة 
  صفحات 01مختصر بحث اإلجازة في 
 نهج السيرة وتقرير التدريب 
 شخصية  ةصور، 
  تعريف الوطنيةمصادق عليها من بطاقة النسخة 
  ظرف من الحجم الكبير 
 ملء مطبوع إداري 

 فاس ـ سايس كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية  
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 2515ص.ب:   ،حي أمرشيش
 مراكش  55 555

 5825352152الهاتف: 
 5825352532فاكس: 

www.flm.ucam.ac.ma 

 

 التكوينات المتوفرة

 

الدراسات ، افياالجغر، الدراسات العربية، الدراسات الفرنسية، الدراسات اإلنجليزية :اإلجازة األساسية في -
 .علم االجتماع ،الفلسفة، التاريخ والحضارة، اإلسالمية

 
 :اإلجازة المهنية في -

Ingénierie du Tourisme, Agent de Développement Social,Études cinématographiques et 
audio-visuelles, Assistant Social, Promoteur du Patrimoine Territorial à Valeur 
Touristique , Enseignement du Français , Animateur Socio-culturel , Langues et 
Cultures Européennes.Études Allemandes. 

 
 ،األدب العربي: أصوله اللغوية ومناهجه النقدية، الفلسفة تأويل وإبداع ،الماء في تاريخ المغرب: الماستر في -

 دينامية المجاالت الجغرافية بالمغرب: اإلعداد والتنمية الترابية
Linguistics and Advanced English Studies. 

 
 

 دينامية األوساط وتدبير الموارد الطبيعية بالمغرب: الماستر المتخصص في-

Les métiers de la culture, Tourisme  Patrimoine et Développement durable, 
Enseignement du français. 

مدارك االجتهاد في  ،التواصل والمقاوالت وثقافة التنمية، النص: دراسة لغوية ونقدية: الدكتوراه في -
الفلسفة والعلوم في الغرب  ،الدينامية المجالية: اإلعداد والتنمية الترابية،المستجدات اإلنسانية المعاصرة

 .اإلسالمي
Tourisme , Patrimoine et Gestion Territoriale 

 
 ك اإلجازةبسل معايير القبول

 بكالوريا جميع الشعب: اإلجازة األساسية
 (4 + ( أو ) باك 0 + يفتح الترشيح حسب الشعب للطلبة حاملي )باك -: اإلجازة المهنية

 دراسة ملف الترشيح   رائز القبول ) كتابي   شفوي ( -                   

 
 لسلك اإلجازةملف الترشيح 

 النسخة األصلية من  البكالوريا -
 سختان من عقد االزديادن  -
 ،نسخ مصادق عليها من شهادة البكالوريا 5 -
 ،نسختان من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليهما -
 ،صور شخصية 16 -
 ،ابع البريد وعنوان الطالبوأظرفه تحمل ط 16 -
 الملف الصحي  -
 .استمارة تقدمها اإلدارة -

 .شتنبر من السنة الجامعية 15يودع الملف قبل  

 مراكش –اآلداب والعلوم اإلنسانية  كلية
 

http://www.flm.ucam.ac.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=136:2011-09-04-22-45-27&catid=55:2011-01-07-18-45-26&Itemid=210
http://www.flm.ucam.ac.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=246:2012-07-26-16-05-15&catid=55:2011-01-07-18-45-26&Itemid=224
http://www.flm.ucam.ac.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=246:2012-07-26-16-05-15&catid=55:2011-01-07-18-45-26&Itemid=224
http://www.flm.ucam.ac.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=65:2011-01-07-18-56-27&catid=55:2011-01-07-18-45-26&Itemid=104
http://www.flm.ucam.ac.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=64:2011-01-07-18-56-00&catid=55:2011-01-07-18-45-26&Itemid=103
http://www.flm.ucam.ac.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=64:2011-01-07-18-56-00&catid=55:2011-01-07-18-45-26&Itemid=103
http://www.flm.ucam.ac.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=66:linguistics-and-advanced-english-studies&catid=55:2011-01-07-18-45-26&Itemid=105
http://www.flm.ucam.ac.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=66:linguistics-and-advanced-english-studies&catid=55:2011-01-07-18-45-26&Itemid=105
http://www.flm.ucam.ac.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=68:les-metiers-de-la-culture&catid=56:2011-01-07-18-45-57&Itemid=107
http://www.flm.ucam.ac.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=67:tourisme-patrimoine-et-developpement-durable&catid=56:2011-01-07-18-45-57&Itemid=108
http://www.flm.ucam.ac.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=149:master-professionnel-denseignement-du-francais&catid=56:2011-01-07-18-45-57&Itemid=217
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 القنيطرة 551ص.ب: 
 5831322155: الهاتف

 5831322151 الفاكس: 
 

www.univ-ibntofail.ac.ma/flshk 
 

 التكوينات المتوفرة
الدراسات ، الجغرافيا، الدراسات العربية، الدراسات الفرنسية، : الدراسات اإلنجليزيةاإلجازة األساسية في -

 ، علم االجتماع.الفلسفة ،التاريخ والحضارة، اإلسالمية
 .مربي مختص، مساعد إجتماعي :اإلجازة المهنية في -

LEA à la Traduction, Patrimoine et Tourisme , Métiers de l'Animation des 
Territoires , Médiation Culturelle, SIG et Gestion de l'Espace 

التاريخ ،  الشرعية االختالف في العلوم، التواصل وتحليل الخطاب، الثقافة الشعبية المغربية، لسانيات عربية :الماستر في -
 .تاريخ المجتمعات الوسيطية، المغاربي المقارن الحديث والمعاصر

Langue Française et Diversité Linguistique,  Studies in English Language and 
Culture, Sciences des Territoires, Gestion Environnementales des Territoires, 
Teaching of English as a Foreign Language. 

 هاتالفلسفة المعاصرة : قضايا واتجا :الماستر المتخصص في-
التاريخ والمجتمع في الحوض الغربي للبحر ، إعداد المجال والتنمية الترابية ، اللغة والمجتمع: الدكتوراه في -

االختالف في  ،الفرنكوفوني والمقارن األدب الفرنسي، اللسانيات العربية واإلعداد اللغوي، األبيض المتوسط
 .العلوم الشرعية: مجاالته، أسبابه وأثره

 
 

 

 
 

 
 

 215ص.ب:   طريق مارتيل،
 تطوان مرتيل

 68.96.59 - 97.90.53 0539الهاتف : 
 5832 21 21 25الفاكس : 

www.flsht.ac.ma 
 

 التكوينات المتوفرة
 ،الدراسات اإلسالمية ، العربية الدراسات،الفرنسية الدراسات، اإلنجليزية الدراسات: في األساسية اإلجازة -

 .علم النفس، ، علم االجتماعالدراسات االسبانيةا، ، الجغرافيالتاريخ والحضارة
المساعد ، تواصل و تنمية مستدامة سياحة، الدراسات السينمائية والسمعية البصرية :اإلجازة المهنية في -

 .االجتماعي
، الشعر العربي القديم ومشروع التحول، األدب العربي في المغرب العلوي  األصول واالمتدادات :الماستر في -

شمال المغرب ، لسانيات النص وتحليل الخطاب، دراسة في األشكال واألنواع - النص النثري العربي القديم
 فلسفة التواصل، .المجاالت االنتقالية وقواعد التهيئة، األركيولوجيا الكالسيكية ،المتوسطي

Littérature française francophone et compare, Cultura Hispánica y Comunicación. 
 الماستر المتخصص في: -

Ingénierie du développement territorial et Gouvernance spatial. 
Etudes cinématographiques: Le cinéma documentaire. 

 
المجال ، شمال المغرب وعالقته بحضارات الحوض المتوسطي ،النص األدبي العربي القديم: الدكتوراه في -

 .لسانيات تواصلترجَمة، وإشكاليات التدبير والتهيئةالجغرافي: التحوالت 

 معايير القبول
 .يارلبكالودة الحاصلين على شهاا: اإلجازة األساسية

 ( 4شهادة دبلوم الدراسات الجامعية العامة أو مايعادلها ) باك+ -  :اإلجازة المهنية
 ) شفوي دراسة ملف الترشيح   رائز القبول ) كتابي   -                     

 القنيطرة –كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 
 

 تطوان  –كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 
 

http://www.univ-ibntofail.ac.ma/flshk/index.php?option=com_content&view=article&id=44:philosophie-a-sociologie-&catid=5:departements&Itemid=66#%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://www.univ-ibntofail.ac.ma/flshk/index.php?option=com_content&view=article&id=44:philosophie-a-sociologie-&catid=5:departements&Itemid=66#%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://www.univ-ibntofail.ac.ma/flshk/index.php?option=com_content&view=article&id=44:philosophie-a-sociologie-&catid=5:departements&Itemid=66#%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://www.univ-ibntofail.ac.ma/flshk/index.php?option=com_content&view=article&id=40:etudes-anglaises-&catid=5:departements&Itemid=62#licences-professionnelles
http://www.univ-ibntofail.ac.ma/flshk/index.php?option=com_content&view=article&id=43:geographie&catid=5:departements&Itemid=65#%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://www.univ-ibntofail.ac.ma/flshk/index.php?option=com_content&view=article&id=43:geographie&catid=5:departements&Itemid=65#%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://www.univ-ibntofail.ac.ma/flshk/index.php?option=com_content&view=article&id=43:geographie&catid=5:departements&Itemid=65#%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://www.univ-ibntofail.ac.ma/flshk/index.php?option=com_content&view=article&id=22:etudes-francaises&catid=5:departements&Itemid=43#licences-professionnelles
http://www.univ-ibntofail.ac.ma/flshk/index.php?option=com_content&view=article&id=43:geographie&catid=5:departements&Itemid=65#%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://www.univ-ibntofail.ac.ma/flshk/index.php?option=com_content&view=article&id=21:departement-arabe&catid=5:departements&Itemid=30#%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1
http://www.univ-ibntofail.ac.ma/flshk/index.php?option=com_content&view=article&id=21:departement-arabe&catid=5:departements&Itemid=30#%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1
http://www.univ-ibntofail.ac.ma/flshk/index.php?option=com_content&view=article&id=21:departement-arabe&catid=5:departements&Itemid=30#%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1
http://www.univ-ibntofail.ac.ma/flshk/index.php?option=com_content&view=article&id=21:departement-arabe&catid=5:departements&Itemid=30#%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1
http://www.univ-ibntofail.ac.ma/flshk/index.php?option=com_content&view=article&id=41:etudes-islamiques-&catid=5:departements&Itemid=63#%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1
http://www.univ-ibntofail.ac.ma/flshk/index.php?option=com_content&view=article&id=42:histoire-et-civilisation&catid=5:departements&Itemid=64#%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1
http://www.univ-ibntofail.ac.ma/flshk/index.php?option=com_content&view=article&id=42:histoire-et-civilisation&catid=5:departements&Itemid=64#%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1
http://www.univ-ibntofail.ac.ma/flshk/index.php?option=com_content&view=article&id=42:histoire-et-civilisation&catid=5:departements&Itemid=64#%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1
http://www.univ-ibntofail.ac.ma/flshk/index.php?option=com_content&view=article&id=42:histoire-et-civilisation&catid=5:departements&Itemid=64#%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1
http://www.univ-ibntofail.ac.ma/flshk/index.php?option=com_content&view=article&id=22:etudes-francaises&catid=5:departements&Itemid=43#masters
http://www.univ-ibntofail.ac.ma/flshk/index.php?option=com_content&view=article&id=40:etudes-anglaises-&catid=5:departements&Itemid=62#masters
http://www.univ-ibntofail.ac.ma/flshk/index.php?option=com_content&view=article&id=40:etudes-anglaises-&catid=5:departements&Itemid=62#masters
http://www.univ-ibntofail.ac.ma/flshk/index.php?option=com_content&view=article&id=43:geographie&catid=5:departements&Itemid=65#%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1
http://www.univ-ibntofail.ac.ma/flshk/index.php?option=com_content&view=article&id=43:geographie&catid=5:departements&Itemid=65#%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1
http://www.univ-ibntofail.ac.ma/flshk/index.php?option=com_content&view=article&id=40:etudes-anglaises-&catid=5:departements&Itemid=62#masters
http://www.univ-ibntofail.ac.ma/flshk/index.php?option=com_content&view=article&id=44:philosophie-a-sociologie-&catid=5:departements&Itemid=66#%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1
http://www.univ-ibntofail.ac.ma/flshk/index.php?option=com_content&view=article&id=44:philosophie-a-sociologie-&catid=5:departements&Itemid=66#%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1
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 لسلك اإلجازة ملف الترشيح
 نسختان من شهادة البكالوريا مصادق عليهمام 
 نسختان من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليهما م 
   وعنوان المترشح ةبريدي بعواأظرفه  تحمل ط 16م 

 النسخة األصلية من  البكالوريام 
 نسختان من عقد االزديادم  
 صور شخصيةم  

 

 
 

 

 التكوينات المتوفرة
ات ، الدراسات العربية، الدراسوالحضارة : الدراسات اإلسالمية، الجغرافيا، التاريخفي األساسية اإلجازة -

 .، علم االجتماعةالفرنسية، الدراسات االنجليزية، الدراسات األمازيغية، الدراسات االسباني
 :اإلجازة المهنية في -

Géomatique, Risques naturels et Gestion durable des terres, Langues 
Etrangères Appliquées, Didactique du français langue étrangère, Animation 
socioculturelle, Médias et communication interactive 

 ةلمعاصراتطبيقاته ولمهجر تأصيله افقه ، قضايا ومناهج: الماستر في -
Littérature générale et compare: Genres et théories littéraires, Didactique de 
langues et Sciences du langage, Tourisme et Patrimoine, Genres Société et 
développement humain. 

  الماستر المتخصص في: -
Didactique et Technologies Educatives (DTE) 

 العمل االجتماعي في اإلسالم وتطبيقاته المعاصرة، والتنمية الثقافي التراث: الدكتوراه في -
Langues, Cultures et Communication, Littérature générale et Comparée,         
et Interculturalité, Géographie, aménagement et développement des régions 
périphériques. 

 

 معايير القبول
دة لحاصلين على شهاا [عالجتماامسلك علم ماعدا  يارلبكالودة الحاصلين على شهاا مستوى اإلجازة:  -
 ]ي   شفوي (رائز القبول ) كتاب+ دراسة ملف الترشيح +  يارلبكالوا
 

 مستوى اإلجازة المهنية: -
Géomatique, Risques naturels et Gestion durable des terres arides est 
ouverte: Aux étudiants ayant validé les modules des semestres 1, 2, 3 et 4, 
dans les filières de Géographie, de Géologie, de Biologie, d’Agronomie, 
d’Environnement, des Eaux et Forêts; A des techniciens justifiant d’un BAC + 
2 et ayant une expérience dans le domaine de la gestion et l’aménagement 
des terres. 

 

 ملف الترشيح لسلك اإلجازة
 النسخة األصلية من  البكالوريا؛ -
 نسخ من عقد االزدياد؛ 4 -
 صور شخصية؛ 2 -
 ؛حشن طابعين بريديين وعنوان  المتررفان يحمالظ -
 عليها من بطاقة التعريف الوطنية؛نسخ مصادق  4 -
 نسخة مصادق عليها من شهادة البكالوريا،  -

 

 وجدة - 581ص.ب: 
  5831 85 51 51/55الهاتف:

 5831 85 58 21الفاكس: 
lettres.univ-oujda.ac.ma 

 وجدة –كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية 
 

http://lettres.univ-oujda.ac.ma/
http://lettres.univ-oujda.ac.ma/
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  1555ص.ب:  ،ابن بطوطة أكدالشارع  3

 أكدال الرباط 
 0537771989الهاتف: 
 0537772068الفاكس: 

www.flshr.ac.ma 

 

 وفرةالتكوينات المت
الدراسات ، الجغرافيا، الدراسات العربية، الدراسات الفرنسية، الدراسات اإلنجليزية : في األساسيةاإلجازة-

 الدراسات سبانية،اإل الدراسات اللغة والثقافة الصينية، ،الدراسات اإليطالية، التاريخ والحضارة، اإلسالمية
 س، علم االجتماع.الفلسفة، علم النف ،البرتغالية الدراسات األلمانية،

 :اإلجازة المهنية في -
Communication professionnelle, Agent de developpement social, Assistance 
sociale,Education spécialisée. 

التوازنات الطبيعية لألراضي البيئية والتهيئة، السميائيات ومناهج تحليل  ،والنقدالمقارن العام األدب: فيالماستر -

ملتقى االداب والثقافات: المشرق والمغرب وأوروبا، اللغة  اب، الديناميات المجتمعية والتنمية المحلية،الخط

، اللغة واالدب: مقاربات والتربية، تاريخ الزمن الراهن، االنسان والمجال في الصحراء: الديناميات االجتماعية

 نظرية ومنهجية.

PSYCOPATHOLOGIE CLINIQUE ET LIEN  SOCIAL,TOURISME RURAL 

GOUVERNANCE TERRITORIALE ET DEVELOPPEMENT LOCAL, LANGUAGE 

AND LINGUISTICS,ETUDES GERMANOPHONES INTERCULTURELLES, 

SCIENCES DU LANGAGE, ART ET LITTÉRATURE COMPARÉS, LANGUE ET 

CULTURE AMAZIGHES. 
 : الماستر المتخصص في-

Métiers du livre, Littérature société et histoire de l’Amerique latine, Psychologie du 
travail et des organisatios, Gestion conservatoire des resources naturelles et 
développement durable,  Développement du produit touristique rural, Dynamique des 
ressources naturelles et Développement durable: Gestion territoriale de 
l’environnement. 

الراهن،  الزمن اللغات، تاريخ ديداكتيكات ،ياإلسالم والعالم متوسطية، المتوسط وفنون آداب :الدكتوراه في -
 اإلنسان. وقضايا التطبيقية الفلسفات

Aménagement, développement et gestion des territories, Gestion de l’environnement 
et développement durable, Psychopathologie, psychologie clinique et lien social 
Art, littérature et société, Science du langage, science du discours et communication  
Language, culture and society, Le Livre dans le monde contemporain. 

 

 بسلك اإلجازةمعايير القبول 
 بكالوريا جميع الشعب   

 

 لسلك اإلجازة يحملف الترش
 ، النسخة األصلية من  البكالوريا  -
 ،من  البكالوريا مصادق عليهانسخ  12 -
 ،نسخة من عقد االزدياد  -
 بطاقة التعريف الوطنية،من  مصادق عليها نسخة -
 ،صور شخصية 5 -
 ،أظرفه تحمل طوابع بريدية وعنوان المترشح 5 -
 ، الملف الصحي -
 كشف النقط. -

 الرباط   - أكدال كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
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 شارع الحسن الثاني 
 فران إ

 www.aui.ma/shss  5838  51 8620 : الهاتف

 

 برامج الدراسة
 إدارية أعمال تخصص دراسات: بكالوريوس فنون -
 تخصص دراسات االتصال: بكالوريوس فنون -
 تنمية الموارد البشرية في: بكالوريوس فنون -
 تخصص دراسات دولية ودبلوماسية: ماجستيرفنون -
 

 بكالوريوس معايير القبول
)يمكن هذا االختبار اإلجباري من  اختبار عام للقبول + انتقاء أولي حسب النتائج المحصل عليها في البكالوريا 

تقييم مدى قدرة المرشح على متابعة الدراسة الجامعية؛ وال يعتمد هذا االمتحان على برنامج محدد بقدر ما هو 
ا االختبار يمكن أن يجتازوا امتحانا شفويا أمام المرشحون المقبولون في هذ اختبار عام لمؤهالت المرشحين؛

االنجليزية ليست شرطا أوليا للقبول ، لكن يجب على المرشحين الذين تم  لجنة مؤلفة من أساتذة جامعة األخوين(.
 .TOEFLنقطة في  531انتقاؤهم إثبات مستواهم في االنجليزية بالحصول على معدل 

 

 بالماجستير معايير القبول
 )اإلجازة أو ما يعادلها( + انتقاء بناء على االمتياز األكاديمي. كالوريوسدرجة الب

 

 للبكالوريوس ملف الترشيح
 تعبئة بطاقة الترشيح بموقع الجامعة على االنترنيت -
 كشف نقط التعليم الثانوي التاهيلي -
 ،البكالوريا من مصادق عليها ةنسخ -
 نيةبطاقة التعريف الوطمن  مصادق عليها نسخ 4 -
 صور شخصية 6 -
 رسالة التحفيز -
درهم( ، وتحول المصاريف عن طريق  281درهم +  530نسخة من وصل اداء مبلغ مصاريف الملف ) -

 busness office, Université Al Akhawayn Ifrane, Moroccoحوالة بريدية باسم "

 
 آجال التسجيل

 مارس من كل سنة )دورة أبريل( 41سداسية الخريف: 
 ماي من كل سنة )دورة يونيو( 30                    

 اكتوبر من كل سنة 30سداسية الشتاء: 

 
 مسطرة طلب منحة التميز

 تعبئة بطاقة الترشيح بموقع الجامعة على االنترنيت -
 تعبئة طلب منحة التميز بموقع الجامعة على االنترنيت -
 اجتياز روائز القبول بتفوق -

 
 

 نإفرا - األخوين كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية
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 العلومكليات 
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 الـريــاضيــات شــعــبة

 شعبة الرياضيات واإلعالميـات

 شعـــبة الـفــيزيــــاء

 شعـــبة الكــيمــيـــاء

 عــلــوم الــحــيــــاة

 عــلوم الحــياة والــكون

 

 المسالك والوحدات
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 8106ص.ب:  الداخلة،حي 
 أكادير

 www.fsa.ac.ma 5825 22 5709الهاتف: 

 التكوينات المتوفرة
 علوم ،علوم المادة كيمياء ،علوم المادة فيزياء، ومياتوالمعل الرياضيات ،الرياضيات:في اإلجازة األساسية -

 .األرض والكون علوم، الحياة
 :في اإلجازة المهنية -

Valorisation des produits du territoire et des savoir-faire locaux du sud 
marocain, Sciences et Techniques Physico-chimiques d’Analyse, Ingénierie 
Informatique, Energies renouvelables et développement durable, 
Instrumentation Agroalimentaire, Sciences et Techniques de l’Eau, 
Cartograohie et géomatique. 

 الماستر: -

Génie Mat. Energ. Envir ،Systèmes & Télécom 
 الماسترالمتخصص: -

Chimie-PATQA, Biotechnolog. Végétales 

 معايير القبول
 :اإلجازة األساسية

 )قبول مباشر( علوم رياضيةبكالوريا الحصول على : الرياضيات، الرياضيات والمعلوميات -
 )قبول حسب الملف( علوم تجريبية –
 .علمية أو تقنية أو ما يعادلها: بكالوريا علوم المادة فيزياء، -
 لمية أو ما يعادلها.عبكالوريا  الحياة: علوم المادة كيمياء، علوم -
 .أو علوم تجريبية علوم رياضية: بكالوريا األرض والكون علوم -
 

 :اإلجازة المهنية
 (4 + شهادة دبلوم الدراسات الجامعية العامة أو مايعادلها ) باك - 
 (دراسة ملف الترشيح   رائز القبول ) كتابي   شفوي - 
 

  الماستر:
في علوم الفيزياء في النظام القديم أو ما يعادلهما مع  اإلجازةالمادة فيزياء أو  في علوم اإلجازةالمواد والنظم:   -

 دراسة الملف.
في علوم الكيمياء في النظام القديم أو ما يعادلهما مع دراسة  اإلجازةفي علوم المادة كيمياء أو  اإلجازة الكيمياء: -

 الملف.
 في علوم األرض أو ما يعادلهما مع دراسة الملف ومحادثة. اإلجازة علوم األرض المطبقة والبيئة األرضية:  -
في الرياضيات  اإلجازةالرياضيات والمعلوميات،  في ، اإلجازةفي الرياضيات اإلجازة الرياضيات وتطبيقاتها: -

 في المعلوميات النظام القديم أو ما يعادلها مع دراسة الملف ومحادثة. اإلجازةالنظام القديم و
في العلوم البيولوجية النظام القديم أو ما  اإلجازة الحياة، في علوم اإلجازةة الموارد البيولوجية: تثمين ووقاي -

 يعادلها مع دراسة الملف ومحادثة.
في العلوم البيولوجية النظام القديم أو ما يعادلها مع دراسة  اإلجازة الحياة، في علوم اإلجازةالبيئة والصحة:  -

 الملف ومحادثة.
 

 أكادير  -كلــــية العلــــــــوم
 

http://www.fsa.ac.ma/
http://www.fsa.ac.ma/
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 لسلك اإلجازة ترشيحملف ال
 ؛نسخ مصادق عليها 15+  البكالوريا 
 ؛الملف الطبي 
 ؛نسخة من بطاقة التعريف الوطنية 
 16 ؛صور شخصية 
 16 ؛وعنوان المترشح أظرفه تحمل طوابع بريدية 
 خالل شهر غشت. تتسحب من موقع الجامعة على اإلنترني بطاقة الترشيح 

 ابن زهر.جامعةع قعلى موالتسجيل األولي خالل شهر غشت يتم مالحظة: 
 
 
 
 

 ، طريق الجديدة، عين الشق،5كلم 
  25155 الدار البيضاء - المعاريف 8311ص.ب:  

5822 23 51 55/55: الهاتف  
 5822 23 51 15الفاكس:

www.fsac.ac.ma 

 
 التكوينات المتوفرة

، علوم المادة كيمياء، علوم المادة فيزياء، الرياضيات والمعلوميات ،التطبيقية الرياضيات :اإلجازة األساسية في -
 الحياة. األرض والكون، علوم علوم

تدبير وتقييم إلكترونيك، الكتروتكنيك، اآللية، المعلوميات الصناعية، مهن االنتداب الطبي، :اإلجازة المهنية في -
، التكنولوجيا وتدبير البنايات واألشغال العمومية، تدبير الشبكاتقاعدة المعطيات ونظم ، هندسة الطرائق، البيئة

 .الطاقة الشمسية والريحية ،التطهير في الوسط الحضري، التنمية المعلوماتية، الهندسة المناخية
ت في فيزياء الطاقا كيمياء وتثمين، تدبير وتثمين الموارد البحرية، المعلوماتية واألداتية العلمية: الماستر في -

العليا، المادة المكثفة: االشعاع وتنميط النظم، الميكانيك والهندسة، التنميط والنظم، فزيولوجيا بيولوجيا خلوية 
 مؤشر ستوكاستيك.وجزيئية، احصائيات تحسين وتنميط 

 : في المتخصصسترالما -
 Assurance et contrôle de la qualité du medicament (ACQM) 
 Eau et Developemment durable (EDD) 
 Electronique, Electrotechnique, Automatique et Informatique Industrielle 
(EEAII). 
 Energie des procèdes et maitrise de la qualité (GPMQ) 
 Génie Logistique (GL) 
 Energies renouvlables et systems energitiques (ERSE) 
 Génie  
 Gestion et valorisations des georessources (GVC) 
 Ingénierie et optimization des systems de transport et logistique (IOSTL). 
 Ingénierie informatique et internet (3I). 
 Management et valorisation des rejets (MVR) 
 Biotechnologies Appliquées à l'Industrie et à l’Environnement (BAIE)  
 Système d’Information Géographique et Gestion du Territoire (SIGGR) 

 الدكتوراه في:-
- Sciences physiques 
- Sciences Mathématiques et Informatique 
- Géosciences fondamentales et appliquées 
- Chimie et valorisation 
- Sciences biologiques 

 عين الشق الدار البيضاء-كلــــية العلــــــــوم 
 

http://www.fsac.ac.ma/
http://www.fsac.ac.ma/
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 معايير القبول
 :اإلجازة

رياضية أو )بكالورياعلوم  علوم المادة فيزياء، العلوم الرياضية و المعلوميات، العلوم الرياضية و التطبيقات -
 (دبلوم معادل

 (.تجريبية أو دبلوم معادل)بكالورياعلوم  علوم األرض والكون، علوم الحياة، علوم المادة كيمياء -
 :اإلجازة المهنية

 (4+ بكالوريا( أو ) 0+ بكالورياترشيح حسب الشعب للطلبة حاملي )يفتح ال -                   
 رائز القبول ) كتابي   شفوي (  +دراسة ملف الترشيح  -                   

 
 
 

 
 

 الحارثيشارع الكومندان إدريس 
 1288ص.ب: 

 ابن مسيك ، سيدي عثمان
 الدار البيضاء

5522 70 46 71  /51  الهاتف: 14/15 20 90 61
 الفاكس:75 46 70 5522

www.fsbenmsik.ma 

 
 التكوينات المتوفرة

، علوم المادة كيمياء، علوم المادة فيزياء، الرياضيات والمعلوميات التطبيقية، الرياضيات: اإلجازة األساسية في -
 .األرض والكون علوم، الحياة علوم

 : اإلجازة المهنية في -
Instrumentation M.P, Ingénierie S.E, Réseaux et systèmes,D.Java C++, 
Réseaux et Télécommunications, Administrateur P.PC, Génie et matériaux et 
qualité, Plasturgie, Système embarquées. 

 الماستر: -
Biologie et santé, Ecologie de système naturels et gestion de l’environnement, 
Géologie appliquée à la prospection des ressources naturelles, Matière 
Rayonnement, Sciences Mécaniques, Traitement de l’information, Valorisation 
des Ressources Naturelles Procédés Chimiques et Développement Durable, 
Matériaux et Nanomatériaux, Sciences de la Santé et de Développement. 

 :المتخصص الماستر -
Biotechnologie et démarche qualité, Contrôle qualité dans les industries 
pharmaceutiques alimentaires et cosmétiques, Ingénierie des systèmes 
d’information et de formation, Qualité du logiciel, Réseaux et systèmes, 
Sciences mathématiques pour l’ingénierie, Génie des Matériaux, 
Instrumentation et Méthodes Physicochimique d’Analyse, Energies 
Renouvelables. 

 الدكتوراه في: 
BiologieSanté et Environnement, Chimie: Recherche et Développement, 
Géosciences et environnement, Ingénierie et Techniques de l’Education et de 
la Formation, MathématiquesInformatique et Traitement de l’Information, 
Physique et Applications. 

 
 

 الدار البيضاء ابن مسيك -كلــــية العلــــــــوم 
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 معايير القبول
 األساسية :اإلجازة

 (تجريبية أو دبلوم معادلعلوم كالورياب) علوم األرض والكون، علوم الحياة، علوم المادة كيمياء -
 (تقني –رياضية علوم كالورياب– الحياة و األرضعلوم كالورياب –فيزيائية علوم كالورياب مادة فيزياءعلوم ال - 
 :العلوم الرياضية و التطبيقات   العلوم الرياضية و المعلوميات - 

 رياضيةعلوم كالورياب*                                                               
 (.دراسة ملف الترشيح)تقني –تجريبية علوم كالورياب*                                                                 

 :اإلجازة المهنية
 (4( أو ) باك+ 0يفتح الترشيح حسب الشعب للطلبة حاملي )باك+*                        
 .كتابي   شفوي (دراسة ملف الترشيح   رائز القبول ) *                        

 

 
 
 
 

 

 ،طريق بن معاشو1كلم 
 الجديدة 24000

 5823 35 23 35/28 53الهاتف: 
 5823 35 21 51الفاكس:

www.fsj.ac.ma/fsj 

 

 التكوينات المتوفرة:
، علوم المادة كيمياء، علوم المادة فيزياء، المعلومياتالرياضيات و، التطبيقية الرياضيات اإلجازة األساسية في: -

 .األرض والكون علوم، الحياة علوم
 اإلجازة المهنية في:  -

Matériaux de Construction, Biotechnologie Protection, Gestion Durable des 
Sols Agricoles, Biotechnologie protection et Valorisation de la Production 
Végétale. 

 :الماستر في  -
Agroressources Biotechnologies Végétales et Environnement , Mathématiques 
et applications, Mathématiques Fondamentales, Gestion des Ressources 
Naturelles et Développement Durable. 

 في: صالماستر المتخص -
Chimie Analytique et demarche Qualité (C.A.Q), Ingénerie Ecologique 
Modélisation et Gestion des Ecosystèmes Naturels, Biotechnologie appliquée 
à la Production végétale et industrie agroalimentaires, Génie de la Santé et de 
l’Alimentation , Télécommunications  Réseaux et Electronique industrielle, 
Qualité de Logiciels. 

 في: الدكتوراه-
Physique et Ingénierie, Chimie et Applications, Mathématique et Informatique 
,Géosciences et Applications, Sciences de la Vie. 
 

 
 :بسلك اإلجازة معايير القبول

 األساسية :اإلجازة
 ياضية رعلوم  كالورياب: * العلوم الرياضية   العلوم الرياضية و المعلوميات -

 دراسة ملف الترشيح +  تجريبيةعلوم كالورياب*                                                         
 ةتقني كالورياب –لمية ع كالورياب: علوم المادة فيزياء   علوم المادة كيمياء   علوم الحياة -
 تجريبية علوم كالورياب: علوم األرض والكون  علوم الحياة -

 الجديدة -كلــــية العلــــــــوم 
 

http://www.fsj.ac.ma/fsj/
http://www.fsj.ac.ma/fsj/
http://www.fsj.ac.ma/fsj/spip.php?article387
http://www.fsj.ac.ma/fsj/spip.php?article337
http://www.fsj.ac.ma/fsj/spip.php?article334
http://www.fsj.ac.ma/fsj/spip.php?article334
http://www.fsj.ac.ma/fsj/spip.php?article58
http://www.fsj.ac.ma/fsj/spip.php?article392
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 :ازة المهنيةاإلج
 رائز القبول )كتابي   شفوي( +دراسة ملف الترشيح +  (4يفتح الترشيح حسب الشعب للطلبة حاملي ) باك+ -

 :ملف الترشيح لسلك اإلجازة

 النسخة األصلية من  البكالوريا؛ 
 ة من عقد االزدياد،  الملف الصحي؛نسخ 
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية؛ 
 16 صور شخصية؛ 
 16  حمل طابع البريد و عنوان الطالب؛تأظرفه 
 .مطبوع إداري 

 شتنبر 18يرسل / يودع الملف قبل 

 
 

 
 

 فاس -،  أطلس1121ص.ب: 
  5838 15 23 52 / 52الهاتف: 

 5888 13 35 31الفاكس:
www.fsdmfes.ac.ma 

 

 التكوينات المتوفرة:
 اإلجازة األساسية في: -

 علوم، الحياة علوم، علوم المادة كيمياء، علوم المادة فيزياء، الرياضيات والمعلوميات، الرياضيات وتطبيقاتها
 .األرض والكون

 :اإلجازة المهنية في -
Génie Géologique, Techniques des Systèmes Electroniques et Informatiques, 
Informatique pour les Technologies Nouvelles, Optique et Optométrie, 
Energétique, Gestion et Traitement des Eaux Nouvelles, Chimie 
industrielle,Chimie des parfums des arômes et des colorants naturels,Réseaux 
et Télécommunication,Développement et Administration de bases de données. 

 الماستر في: -
Physique des matériaux et Nanostructures, Systèmes d’Information  Réseaux 
et Multimédia(Site Web), Géosciences Ressources Minérales et Géomatériaux 
(Site Web), Equations Aux Dérivées Partielles Modélisation et Calcul 
Scientifique, Sciences Biologiques et Santé, Géométrie et Arithmétique, 
Mathématique et Applications, Signaux Systèmes et Informatique, 
Informatique Infographie et Imagerie, Micro électronique, Ecologie et 
Conservation de l'Environnement pour un développement Durable, Master 
Chimie (Site Web). 

 في: صالماستر المتخص -
Ingénierie Informatique (Formation Payante), Qualité Logiciel, Physiologie 
Pharmacologie et Sciences Biomédicales, Génie des Matériaux, Ingénierie 
des Systèmes Automatisés Industriels. 

 في: الدكتوراه-
Didactique des Sciences et Ingénierie Pédagogique, Mathématiques et 
Applications, Molécules Bioactives Santé et Biotechnologies, Ressources 
Naturelles Environnement et Développement Durable, Sciences des Matériaux 
et Procédés Industriels, Sciences et Technologies de l'Information et de 
Communication. 

 فاس -كلــــية العلــــــــوم 
 

file:///D:/produit%20criao%202010-2011/produit%20criao%202010-2011/CPDI/Bureau/www.fsdmfes.ac.ma
file:///D:/produit%20criao%202010-2011/produit%20criao%202010-2011/CPDI/Bureau/www.fsdmfes.ac.ma
http://www.fsdmfes.ac.ma/Formations/Licences/Professionnelles/GG.php
http://www.fsdmfes.ac.ma/Formations/Licences/Professionnelles/TSEI.php
http://www.fsdmfes.ac.ma/Formations/Licences/Professionnelles/ITN.php
http://www.fsdmfes.ac.ma/Formations/Licence.php
http://www.fsdmfes.ac.ma/Formations/Licence.php
http://www.fsdmfes.ac.ma/Formations/Licence.php
http://www.fsdmfes.ac.ma/Formations/Licence.php
http://www.fsdmfes.ac.ma/Formations/Licence.php
http://www.fsdmfes.ac.ma/Formations/Licence.php
http://www.fsdmfes.ac.ma/Formations/Licence.php
http://www.fsdmfes.ac.ma/Formations/Licence.php
http://www.fsdmfes.ac.ma/Formations/Licence.php
http://www.fsdmfes.ac.ma/Formations/Licence.php
http://www.fsdmfes.ac.ma/LesDocs/Master/PAMANA.pdf
http://www.fsdmfes.ac.ma/LesDocs/Master/SIRM.pdf
http://www.fsdmfes.ac.ma/LesDocs/Master/SIRM.pdf
http://www.fsdmfes.ac.ma/LesDocs/Master/sirm/index.html
http://www.fsdmfes.ac.ma/LesDocs/Master/GRMG.pdf
http://www.fsdmfes.ac.ma/LesDocs/Master/GRMG.pdf
http://www.fsdmfes.ac.ma/LesDocs/Master/GRMG.pdf
http://www.fsdmfes.ac.ma/LesDocs/Master/GRMG/index.htm
http://www.fsdmfes.ac.ma/LesDocs/Master/medpmcs.pdf
http://www.fsdmfes.ac.ma/LesDocs/Master/medpmcs.pdf
http://www.fsdmfes.ac.ma/LesDocs/Master/medpmcs.pdf
http://www.fsdmfes.ac.ma/LesDocs/Master/SANBIOL.pdf
http://www.fsdmfes.ac.ma/LesDocs/Master/SANBIOL.pdf
http://www.fsdmfes.ac.ma/LesDocs/Master/GA.pdf
http://www.fsdmfes.ac.ma/LesDocs/Master/GA.pdf
http://www.fsdmfes.ac.ma/LesDocs/Master/MMA.pdf
http://www.fsdmfes.ac.ma/LesDocs/Master/MMA.pdf
http://www.fsdmfes.ac.ma/LesDocs/Master/SSI.pdf
http://www.fsdmfes.ac.ma/LesDocs/Master/M3I.pdf
http://www.fsdmfes.ac.ma/LesDocs/Master/M3I.pdf
http://www.fsdmfes.ac.ma/LesDocs/Master/M3I.pdf
http://www.fsdmfes.ac.ma/LesDocs/Master/M3I.pdf
http://www.fsdmfes.ac.ma/LesDocs/Master/MC.jpg
http://www.fsdmfes.ac.ma/LesDocs/Master/MC.jpg
http://www.fsdmfes.ac.ma/LesDocs/Master/MC/index.html
http://www.fsdmfes.ac.ma/LesDocs/Master/II.pdf
http://www.fsdmfes.ac.ma/LesDocs/Master/MQL/MQL.pdf
http://www.fsdmfes.ac.ma/LesDocs/Master/PPBiomed.pdf
http://www.fsdmfes.ac.ma/LesDocs/Master/PPBiomed.pdf
http://www.fsdmfes.ac.ma/LesDocs/Master/GM.pdf
http://www.fsdmfes.ac.ma/LesDocs/Master/GM.pdf
http://www.fsdmfes.ac.ma/Formations/Doctorat/Formations_doctorales/DSIP.php
http://www.fsdmfes.ac.ma/Formations/Doctorat/Formations_doctorales/MA.php
http://www.fsdmfes.ac.ma/Formations/Doctorat/Formations_doctorales/MA.php
http://www.fsdmfes.ac.ma/Formations/Doctorat/Formations_doctorales/MBSB.php
http://www.fsdmfes.ac.ma/Formations/Doctorat/Formations_doctorales/RNED2D.php
http://www.fsdmfes.ac.ma/Formations/Doctorat/Formations_doctorales/RNED2D.php
http://www.fsdmfes.ac.ma/Formations/Doctorat/Formations_doctorales/SMPI.php
http://www.fsdmfes.ac.ma/Formations/Doctorat/Formations_doctorales/SMPI.php
http://www.fsdmfes.ac.ma/Formations/Doctorat/Formations_doctorales/STIC.php
http://www.fsdmfes.ac.ma/Formations/Doctorat/Formations_doctorales/STIC.php
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 معايير القبول
 :اإلجازة

 :العلوم الرياضية و التطبيقات   العلوم الرياضية و المعلوميات -
 .رياضيةلوم عبكالوريا *  

 .دراسة ملف الترشيحة + تقنيبكالوريا  –تجريبية لوم عبكالوريا *                    
 ة.تقنيبكالوريا  – علمية بكالوريا: علوم المادة فيزياء   علوم المادة كيمياء   علوم الحياة -
 .تجريبيةلوم عبكالوريا  -رياضية لوم عبكالوريا : علوم األرض والكون -

 
 :اإلجازة المهنية

 +دراسة ملف الترشيح +  (4( أو ) باك+ 0و اكثر )باك+أيفتح الترشيح حسب الشعب للطلبة حاملي بكالوريا 
 .رائز القبول ) كتابي   شفوي (

 جازةملف الترشيح لسلك اإل
 تتسحب من موقع الجامعة على اإلنترني بطاقة الترشيح، 
  ، النسخة األصلية من  البكالوريا 
 14 ،نسخ مصادق عليها من  شهادة البكالوريا 
  ،نسخة من عقد االزدياد 
 ،الملف الصحي 
  ،نسخة مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية 
 12 ،صور شخصية 
 13  الطالب،أظرفه تحمل طابع البريد وعنوان 
 .كشف نقط البكالوريا مصادق عليه 

 شتنبر 18يرسل / يودع الملف قبل 
 

 
 

 
 

 15555 القنيطرة – 133ص.ب:  
 5831 31 22 52/51 53الهاتف: 

 5831 31 21 15الفاكس:
www.univ-ibntofail.ac.ma 

 

 التكوينات المتوفرة:
 ة األساسية في:اإلجاز -

 علوم، الحياة علوم، علوم المادة كيمياء،علوم المادة فيزياء، الرياضيات والمعلوميات ،التطبيقية الرياضيات
 .األرض والكون

 اإلجازة المهنية في: -
Automatique et informatique industrielle, Méthodes d’analyse chimiques et 
biologiques, Techniques de laboratoire appliquées en biologie, Productions 
animales, Développeurs Java et C++, Administrateur de bases de données, 
Sciences et technologies des ciments et céramiques, Polymères textiles et 
colorants, Métallurgie: traitements de surfaces et des eaux industrielles, 
Management qualité des ressources naturelles, Réseaux et 
télécommunications (en cours d’accréditation), Procédés d’extraction et 
environnement, Techniques et valorisations des sols, Instrumentation et 
Métrologie Physique, Energies Renouvelables, Cartographie et Géomatique ). 

 - الماستر في:
Microorganismes et protection des plantes, Physico-chimie des matériaux (en 
cours d’accréditation), Chimie bio-organique et environnement, Système 
intelligent et imagerie, Physique de la matière condensée, Mathématiques et 
applications, Mathématiques fondamentales et leurs interactions.  

 القنيطرة -كلــــية العلــــــــوم 
 

http://www.univ-ibntofail.ac.ma/
http://www.univ-ibntofail.ac.ma/
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 :في صالماستر المتخص -
Biotechnologies alimentaires et santé, Agro-industrie, Valorisation des agro-
ressources, Ingénierie des matériaux: traitements caractérisation et contrôle 
de qualité, Microélectronique: conception électronique programmable et 
radiofréquence, Hydroinformatique, Ingénierie des eaux usées, Techniques 
nucléaires et radioprotection, Réseaux et systèmes, Qualité du logiciel, 
Système d’aide à la décision et management de projet, Energies 
renouvelables, Management de la qualité hygiène sécurité et environnement, 
Gestion et valorisation des déchets, Ingénierie de l’eau et de l’environnement, 
Techniques d'Exploration et d'Exploitation des Géo ressources, 
Neurocognition humaine et santé de la population, Métiers de l’enseignement 
et de la formation en physique et chimie. 

 معايير القبول
 :اإلجازة

 رياضية  : * بكالوريا علومالعلوم الرياضية   العلوم الرياضية و المعلوميات-
 .دراسة ملف الترشيح + تجريبية * بكالوريا علوم                                                          

 ة.تقني أو ةعلمي: بكالوريا علوم المادة فيزياء   علوم المادة كيمياء   علوم الحياة-
 تجريبية : بكالوريا علوم علوم األرض والكون  علوم الحياة -

 رائز القبول  +الترشيح  دراسة ملف+  ( حسب االجازة المهنية 4 الحاصلين على ) باك + :اإلجازة المهنية
 . ) كتابي   شفوي (

 
 

 
 

 

 شارع موالي عبد هللا
 مراكش 55555- 2325ص.ب: 

 5855 53 51 52الهاتف: 
 5855 53 11 12الفاكس:   

www.ucam.ac.ma 

 
 التكوينات المتوفرة:

األرض  علوم، الحياة علوم، علوم المادة كيمياء، علوم المادة فيزياء،التطبيقية الرياضيات اإلجازة األساسية في:-
 .والكون

 اإلجازة المهنية في:-
Informatique (LPI), Optique Optométrie (LPOO), Technologie et Management 
du Bâtiment et des Travaux Publics (TMBTP), Energies Renouvelables et 
leurs Applications (EnRA), Céramiques et Verres (CV), Génie Logistique (GL), 
Electrotechnique et Electronique Industrielle (EEI), Gestion de 
l’Assainissement en Milieu Urbain (GAMU), Réseaux et Télécommunications 
(RT), Technologies et Programmation Web (TPW),Génie de l’Environnement 
et Gestion de la Biodiversité (GEGB). 

 الماستر في: -
Energétique et Environnement (EE), Chimie Organique au Service de 
l’Industrie et de la Santé (COSIS), Chimie Moléculaire (CM),Physique et 
Nanomatériaux (PNANO), Physique des Hautes Energies, Astronomie et 
Physique Computationnelle (HEAPC), Chimie des Matériaux et ses 
Applications Industrielles (CMAI),Géosciences Appliquées aux Ressources 
Minérales et Energétiques (GARME), Mathématiques et Applications (MA), 
Master Euro-méditerranéen de Neurosciences et Biotechnologies. 

 مراكش -كلــــية العلــــــــوم 
 

file:///D:/produit%20criao%202010-2011/produit%20criao%202010-2011/CPDI/Bureau/www.ucam.ac.ma/fssm
file:///D:/produit%20criao%202010-2011/produit%20criao%202010-2011/CPDI/Bureau/www.ucam.ac.ma/fssm
http://www.fssm.ucam.ac.ma/pages/licence_det.php?idf=21
http://www.fssm.ucam.ac.ma/pages/licence_det.php?idf=22
http://www.fssm.ucam.ac.ma/pages/licence_det.php?idf=23
http://www.fssm.ucam.ac.ma/pages/licence_det.php?idf=23
http://www.fssm.ucam.ac.ma/pages/licence_det.php?idf=26
http://www.fssm.ucam.ac.ma/pages/licence_det.php?idf=26
http://www.fssm.ucam.ac.ma/pages/licence_det.php?idf=27
http://www.fssm.ucam.ac.ma/pages/licence_det.php?idf=28
http://www.fssm.ucam.ac.ma/pages/licence_det.php?idf=29
http://www.fssm.ucam.ac.ma/pages/licence_det.php?idf=31
http://www.fssm.ucam.ac.ma/pages/licence_det.php?idf=31
http://www.fssm.ucam.ac.ma/pages/licence_det.php?idf=77
http://www.fssm.ucam.ac.ma/pages/licence_det.php?idf=77
http://www.fssm.ucam.ac.ma/pages/licence_det.php?idf=81
http://www.fssm.ucam.ac.ma/pages/licence_det.php?idf=82
http://www.fssm.ucam.ac.ma/pages/licence_det.php?idf=82
http://www.fssm.ucam.ac.ma/pages/master_det.php?idf=93
http://www.fssm.ucam.ac.ma/pages/master_det.php?idf=94
http://www.fssm.ucam.ac.ma/pages/master_det.php?idf=94
http://www.fssm.ucam.ac.ma/pages/master_det.php?idf=96
http://www.fssm.ucam.ac.ma/pages/master_det.php?idf=96
http://www.fssm.ucam.ac.ma/pages/master_det.php?idf=98
http://www.fssm.ucam.ac.ma/pages/master_det.php?idf=99
http://www.fssm.ucam.ac.ma/pages/master_det.php?idf=99
http://www.fssm.ucam.ac.ma/pages/master_det.php?idf=101
http://www.fssm.ucam.ac.ma/pages/master_det.php?idf=101
http://www.fssm.ucam.ac.ma/pages/master_det.php?idf=102
http://www.fssm.ucam.ac.ma/pages/master_det.php?idf=102
http://www.fssm.ucam.ac.ma/pages/master_det.php?idf=103
http://www.fssm.ucam.ac.ma/pages/master_det.php?idf=110
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 في: صالماستر المتخص -
Ingénierie des Systèmes d'Information (ISI),Technologie Alimentaire (TA), 
Ingénierie Ecologique & Méthodologies d’Analyse et de Gestion de la 
Biodiversité (IngÉco-MAG-Bio), Plantes Aromatiques et Médicinales : 
protection conservation et valorisation (PAM-PCV), Biotechnologies 
Microbiennes au Service du Développement (BMSD), Ingénierie et Conduite 
de Projets de Bâtiment et des Travaux Publics (ICBTP), Ingénierie et Gestion 
de l’Environnement Industriel (IGEL). 

 
 في: الدكتوراه-

Sciences et Techniques, Sciences de la vie. 
 

 : معايير القبول
 :اإلجازة األساسية

 ئية.كهرباكنولوجيات بكالوريا ت -ميكانيك وجيات كنولتبكالوريا  -بكالوريا علمية  :علوم المادة فيزياء -
 .رياضيةعلوم بكالوريا  :علوم رياضية-

 
( 4) باك+ ( أو دبلوم 0يفتح الترشيح حسب الشعب للطلبة حاملي بكالوريا علمية او اكثر )باك+: اإلجازة المهنية

 .رائز القبول ) كتابي و شفوي (+ 
 

 ملف الترشيح لسلك اإلجازة :
 صلية من  البكالوريا،النسخة األ 
 ،نسخة من عقد االزدياد 
 16 ،صور شخصية 
 16 حأظرفه تحمل طوابع بريدية وعنوان المترش ، 
 ،نسخة من بطاقة التعريف الوطنية 
 ،نسختين من شهادة البكالوريا 
 .الملف الصحي 

 

 
 

 

 زيتون، 85553، 11201ص.ب: 
 مكناس

 21 73 53 0535الهاتف:
 5838 83 15 55الفاكس:

www.fs-umi.ac.ma/ 

 
 التكوينات المتوفرة:

 اإلجازة األساسية في: -
 علوم، الحياة علوم، علوم المادة كيمياء، علوم المادة فيزياء الرياضيات والمعلوميات، ،التطبيقية الرياضيات 

 .األرض والكون
 
 : اإلجازة المهنية في -

Informatique, Sciences de l’Environnement, Ingénierie Géologique, 
Modélistations statistiques, Matériaux argileux et applications, Procédés 
contrôles et qualité, Sciences Alimentaires et Contrôle Qualité, Energie 
Renouvelables et Application, Analyses Physico-Chimiques et Environnement, 
Gestion des Systèmes et Réseaux, Géo-Information et Modélisation  du 
Territoire LPGIMT. 

 مكناس -كلــــية العلــــــــوم 

http://www.fssm.ucam.ac.ma/pages/master_det.php?idf=87
http://www.fssm.ucam.ac.ma/pages/master_det.php?idf=88
http://www.fssm.ucam.ac.ma/pages/master_det.php?idf=89
http://www.fssm.ucam.ac.ma/pages/master_det.php?idf=89
http://www.fssm.ucam.ac.ma/pages/master_det.php?idf=90
http://www.fssm.ucam.ac.ma/pages/master_det.php?idf=90
http://www.fssm.ucam.ac.ma/pages/master_det.php?idf=90
http://www.fssm.ucam.ac.ma/pages/master_det.php?idf=95
http://www.fssm.ucam.ac.ma/pages/master_det.php?idf=95
http://www.fssm.ucam.ac.ma/pages/master_det.php?idf=95
http://www.fssm.ucam.ac.ma/pages/master_det.php?idf=97
http://www.fssm.ucam.ac.ma/pages/master_det.php?idf=97
http://www.fssm.ucam.ac.ma/pages/master_det.php?idf=97
http://www.fssm.ucam.ac.ma/pages/master_det.php?idf=109
http://www.fssm.ucam.ac.ma/pages/master_det.php?idf=109
http://www.fssm.ucam.ac.ma/pages/detail_ced.php?id=MQ==
http://www.fssm.ucam.ac.ma/pages/detail_ced.php?id=Mg==
http://www.fs-umi.ac.ma/lpi
http://www.fs-umi.ac.ma/images/documents/licence-statistique.doc
http://www.fs-umi.ac.ma/images/documents/licence-m2a.pdf
http://www.fs-umi.ac.ma/~documents/LPSACQ1.pdf
http://www.fs-umi.ac.ma/~documents/LPIGSR2012.rar
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 الماستر في: -
Théorie des systèmes et informatique, Mathématiques et Applications, Outils 
Mathématiques pour les Sciences et les Techniques, Géosciences 
Géophysique et Cartographie Géologique, Sciences du Sol et Environnement, 
Chimie Moléculaire et Substances Naturelles, Sciences de la Matière et du 
Rayonnement, Laser et Nanotechnologie, Biotechnologie et Ingénierie des 
Microorganismes, Sciences et Gestion de l’Environnement, Géologie du 
Quaternaire et Préhistoire,Physique des Matériaux et Modélisation, Matériaux 
et catalyse appliqués, Mathématiques et Applications pour les Sciences de 
l’Ingénieur, Géosciences, Chimie Moléculaire et Substances Naturelles. 
 

 الماستر المتخصص في: -
Ressources Minérales et Energétique: genèse et mise en valeur, Géophysique 
Appliquée et Ingénierie Géologique,Electronique des Systèmes Autonomes, 
Ingénierie optiqueimagerie et vision artificielle, Ressources Minières et 
Energétiques, Gestion Intégrée de l’Environnement Urbain, Environnement et 
Développement Durable des Territoires, Réseaux Informatiques et Systèmes 
Embarqués, Biotechnologies et valorisation des plantes aromatiques et 
médicinales.  

  في: الدكتوراه-
Mathématiques et Informatique : Théorie et Applications, Sciences physique et 
ingénieries, Matériaux, Ingénierie Moléculaire et Environnement, Sciences 
Biologiques et Applications, Géosciences Fondamentales et Appliquées. 
 

 : معايير القبول
 :جازة األساسيةاإل

 الحاصلين على شهادة البكالوريا العلمية
 

دراسة  + (4( أو ) باك+ 0يفتح الترشيح حسب الشعب للطلبة حاملي بكالوريا او اكثر )باك+: اإلجازة المهنية
  .رائز القبول ) كتابي   شفوي (  +ملف الترشيح

 

 
 
 

 شارع محمد السادس
 وجدة  -717ص.ب: 

 85 51 51/  52الهاتف:
 0536 85 51 53الفاكس:0536

www.sciences1.univ-oujda.ac.ma 

 

 التكوينات المتوفرة:
كيمياء، علوم الحياة، علوم األرض  فيزياء، علوم المادة ، علوم المادةالتطبيقية الرياضياتاإلجازة األساسية في: -

 ضيات واإلعالميات. والكون،  الريا
 
 : اإلجازة المهنية في -

Administrateur de Bases de Données, Électronique, Énergies Renouvelables, 
Horticulture Ornementale et Espaces Verts, Sciences et Téchnologie de l'Eau, 
Environnement et Génie Civil. 
 

 وجدة -العلــــــــوم  كلــــية
 

http://www.fs-umi.ac.ma/images/documents/MasterBoutoulout.docx
http://www.fs-umi.ac.ma/images/documents/MasterFetnassi.docx
http://www.fs-umi.ac.ma/~documents/depliant.pdf
http://www.fs-umi.ac.ma/images/documents/master-esa.pdf
http://maths.fs-umi.ac.ma/~master-rise/
http://maths.fs-umi.ac.ma/~master-rise/
http://www.sciences1.univ-oujda.ac.ma/
http://www.sciences1.univ-oujda.ac.ma/
http://sciences1.univ-oujda.ac.ma/formation/licence-professionnelle/abd
http://sciences1.univ-oujda.ac.ma/formation/licence-professionnelle/electronique
http://sciences1.univ-oujda.ac.ma/formation/licence-professionnelle/er
http://sciences1.univ-oujda.ac.ma/formation/licence-professionnelle/hoev
http://sciences1.univ-oujda.ac.ma/formation/licence-professionnelle/hoev
http://sciences1.univ-oujda.ac.ma/formation/licence-professionnelle/ste
http://sciences1.univ-oujda.ac.ma/formation/licence-professionnelle/ste
http://sciences1.univ-oujda.ac.ma/formation/licence-professionnelle/egc
http://sciences1.univ-oujda.ac.ma/formation/licence-professionnelle/egc
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 في: الماستر -
Analyse Appliquée, Optique et Matériaux, Physiologie et Ethnopharmacologie, 
Physique de la Matière et de Rayonnement, Recherche en Informatique, 
Théorie Spectrale et Application, Théorie des Nombres et ses Application en 
Cryptographie. 

 
 :في صالماستر المتخص-

Chimie de l'Eau, Gestion de l'Environnement et Développement Durable, 
GéoEnvironnement et Génie Civil, Ingénierie Informatique, Ingénierie en 
Horticol et Paysagère, Sciences Agroalimentaire et Sécurité Sanitaire des 
Aliments, Statistique Appliquée à la Gestion, Électronique et Informatique 
Appliquée, Énergie Renouvelable. 

 في: الدكتوراه -
Cooperation & Partenariat, Politique de recherche. 

 :معايير القبول
 اإلجازة األساسية:

 رياضية  * بكالوريا علوم :علوم الرياضية و التطبيقات / العلوم الرياضية و المعلومياتال -
 .دراسة ملف الترشيحة + تقنيبكالوريا  –تجريبية  *بكالوريا علوم                                     

 ةتقنيلوريا بكا – ةعلميبكالوريا  :علوم المادة فيزياء / علوم المادة كيمياء / علوم الحياة-
 تجريبية  بكالوريا علوم -رياضية  بكالوريا علوم :علوم األرض والكون -

دراسة +  (4( أو ) باك+ 0يفتح الترشيح حسب الشعب للطلبة حاملي بكالوريا او اكثر )باك+: اإلجازة المهنية
 .رائز القبول ) كتابي   شفوي (+  ملف الترشيح

 ملف الترشيح لسلك اإلجازة :
  األصلية من  البكالوريا،النسخة 
 ،نسخة من عقد االزدياد 
 16 ،صور شخصية 
 16 حأظرفه تحمل طوابع بريدية وعنوان المترش ، 
 ،نسخة من بطاقة التعريف الوطنية 
 ،نسختين من شهادة البكالوريا 
 .الملف الصحي 

 

 
 
 
 

 شارع ابن بطوطة 5
 الرباط -1515ص.ب: 

 5831 11 15 35/38/35الهاتف : 
  61 42 77 0537الفاكس:

www.fsr.ac.ma 

 
 التكوينات المتوفرة:

علوم المادة فيزياء، علوم المادة كيمياء،  ،، الرياضيات والمعلومياتالتطبيقية الرياضيات اإلجازة األساسية في:-
 علوم األرض والكون.  ،علوم الحياة

 : اإلجازة المهنية في -
ADMINISTRATION DE SYSTÈMES INFORMATIQUES, INGENIERIE INTEGREE EN 
MÉCATRONIQUE, RÉSEAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS, QUALITÉ LOGICIEL, 
GENIE CIVILE, DOSIMETRIE MEDICALE, DÉVELOPPEMENT DE SYSTÈMES 
D’INFORMATION DÉCISIONNELS.  

 الرباط -كلــــية العلــــــــوم 
 
 

http://sciences1.univ-oujda.ac.ma/formation/master/aap
http://sciences1.univ-oujda.ac.ma/formation/master/om
http://sciences1.univ-oujda.ac.ma/formation/master/pe
http://sciences1.univ-oujda.ac.ma/formation/master/mr
http://sciences1.univ-oujda.ac.ma/formation/master/ri
http://sciences1.univ-oujda.ac.ma/formation/master/tsa
http://sciences1.univ-oujda.ac.ma/formation/master/MTNAC
http://sciences1.univ-oujda.ac.ma/formation/master/MTNAC
http://sciences1.univ-oujda.ac.ma/formation/master-specialise/ce
http://sciences1.univ-oujda.ac.ma/formation/master-specialise/gedd
http://sciences1.univ-oujda.ac.ma/formation/master-specialise/gegc
http://sciences1.univ-oujda.ac.ma/formation/master-specialise/ii
http://sciences1.univ-oujda.ac.ma/formation/master-specialise/horticole-paysagere
http://sciences1.univ-oujda.ac.ma/formation/master-specialise/horticole-paysagere
http://sciences1.univ-oujda.ac.ma/formation/master-specialise/sa
http://sciences1.univ-oujda.ac.ma/formation/master-specialise/sa
http://sciences1.univ-oujda.ac.ma/formation/master-specialise/SAGe
http://sciences1.univ-oujda.ac.ma/formation/master-specialise/eia
http://sciences1.univ-oujda.ac.ma/formation/master-specialise/eia
http://sciences1.univ-oujda.ac.ma/formation/master-specialise/er
http://sciences1.univ-oujda.ac.ma/recherche/partenariat
http://sciences1.univ-oujda.ac.ma/recherche/politique-recherche
http://www.fsr.ac.ma/licenceparcpcJR.php
http://www.fsr.ac.ma/licence-mecatronique.php
http://www.fsr.ac.ma/licence-mecatronique.php
http://www.fsr.ac.ma/licence-resoettelecom.php
http://www.fsr.ac.ma/lic-qualitelogFI.php
http://www.fsr.ac.ma/licence-geniecivil.php
http://www.fsr.ac.ma/licence-dosimetrie.php
http://www.fsr.ac.ma/lic-decisionnels.php
http://www.fsr.ac.ma/lic-decisionnels.php
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 الماستر في: -
CHIMIE FONDAMENTALE ET APPLIQUEE, MATHEMATIQUES ET STATISTIQUES, 
ANALYSES ET APPLICATIONS (MATHEMATIQUES), INFORMATIQUE ET 
TÉLÉCOMMUNICATIONS, PHYSIQUE MATHEMATIQUE,BIODIVERSITÉ GESTION 
ET CONSERVATION (BIOGECO), PRODUCTION VÉGÉTALE, INFORMATIQUE, 
SIGNAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS, GÉOSCIENCES ET APPLICATIONS AU 
DÉVELOPPEMENT DURABLE, PHYSIQUE INFORMATIQUE,CHIMIE ORGANIQUE 
ET BIOORGANIQUE. 

 :في صالماستر المتخص -
INFORMATIQUE APPLIQUÉE, OFFSHORING, SCIENCES ANALYTIQUES ET 
ENVIRONNEMENT, GÉNIE ET GESTION DE L’EAU ET DE L’ENVIRONNEMENT, 
CODE CRYPTOGRAPHIE ET SÉCURITÉ DE L’INFORMATION, PROCÉDÉS 
INDUSTRIELS ET DEVELOPPEMENT DURABLE, MATÉRIAUX INORGANIQUES 
INDUSTRIELS & RESSOURCES MINÉRALES, SCIENCES ET TECHNOLOGIES DE 
LA VIE ET DE LA SANTE, PHYSIQUE ET IMAGERIE MEDICALES, SECURITE 
DES RESEAUX INFORMATIQUES ET DES SYSTEMES EMBARQUES, SCIENCES 
ET TECHNOLOGIE DE L’ESPACE, ACTUARIAT ET FINANCES. 

 :في الدكتوراه -
Sciences et Technologies. 

 
 :معايير القبول

 اإلجازة األساسية:
 .رياضيةعلوم بكالوريا  :العلوم الرياضية و التطبيقات / العلوم الرياضية و المعلوميات -
 بكالوريا علمية :علوم األرض والكون/  علوم الحياة / علوم المادة كيمياء -
 ميكانيكيةتكنولوجيات بكالوريا ، كهربائيةتكنولوجيات ريا علمية , بكالوريا بكالو :علوم المادة فيزياء -
 

ملف + رائز القبول )كتابي   شفوي( +  (4) باك+ يفتح الترشيح حسب الشعب للطلبة حاملي دبلوم: اإلجازة المهنية
 .مقابلة+ الترشيح 

 
 ملف الترشيح لسلك اإلجازة :

  ،النسخة األصلية من  البكالوريا 
 خة من عقد االزدياد،نس 
 12  ،صور شخصية 
 13 حأظرفه تحمل طوابع بريدية وعنوان المترش، 
 ،نسخة من بطاقة التعريف الوطنية 
 12 ،نسخ مصادق عليها من شهادة البكالوريا 
 ،الملف الصحي 
 . كشف النقط مصادق عليه من طرف األكاديمية، رقم الملف ونسخة من مطبوع التسجيل األولي 

 13مارس إلى   11األولي عن طريق الموقع، لفائدة تالميذ البكالوريا، ابتداء من  يكون التسجيل
 يوليوز. 28يوليوز إلى  15يوليوز.استكمال التسجيل في الكلية المختارة ابتداء من 

 
 
 
 

http://www.fsr.ac.ma/masterchimie.php
http://www.fsr.ac.ma/masterchimie.php
http://www.fsr.ac.ma/masteranalyseetapplication.php
http://www.fsr.ac.ma/MIT/
http://www.fsr.ac.ma/MIT/
http://www.fsr.ac.ma/masterphymath.php
http://www.fsr.ac.ma/masterphymath.php
http://www.fsr.ac.ma/masterbiogeco.php
http://www.fsr.ac.ma/masterproductionvegetale.php
http://www.fsr.ac.ma/masterinfosignauxtelecom.php
http://www.fsr.ac.ma/masterinfosignauxtelecom.php
http://www.fsr.ac.ma/masterGeoSciences%20et%20Applications%20au%20Developpement%20Durable.php
http://www.fsr.ac.ma/masterGeoSciences%20et%20Applications%20au%20Developpement%20Durable.php
http://www.fsr.ac.ma/masterphysinfo.php
http://www.fsr.ac.ma/masterphysinfo.php
http://www.fsr.ac.ma/masterorgabioorga.php
http://www.fsr.ac.ma/masterinfoappli.php
http://www.fsr.ac.ma/masterscienceanalytiquechimie.php
http://www.fsr.ac.ma/masterscienceanalytiquechimie.php
http://www.fsr.ac.ma/mastergeniedeleau.php
http://www.fsr.ac.ma/mastergeniedeleau.php
http://www.fsr.ac.ma/crypto/index.html
http://www.fsr.ac.ma/crypto/index.html
http://www.fsr.ac.ma/masterprocedesindustriletdevdurabFI.php
http://www.fsr.ac.ma/masterprocedesindustriletdevdurabFI.php
http://www.fsr.ac.ma/masterprocedesindustriletdevdurabFI.php
http://www.fsr.ac.ma/mastermateriaux.php
http://www.fsr.ac.ma/mastermateriaux.php
http://www.fsr.ac.ma/mastermateriaux.php
http://www.fsr.ac.ma/master-espace.php
http://www.fsr.ac.ma/master-espace.php
http://www.fsr.ac.ma/masterIMAGERIEMEDICALES.php
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 تطوان -2121ص.ب: 
   5832 21 25 23الهاتف: 

 5832 22 58 55الفاكس: 
www.fst.ac.ma 

 

 التكوينات المتوفرة:
، الرياضيات والمعلوميات، علوم المادة فيزياء، علوم المادة كيمياء، التطبيقية الرياضيات اإلجازة األساسية في: -

 علوم الحياة، علوم األرض والكون. 

 في: ةاإلجازة المهني -

Gestion de l'Assainissement en Milieu Urbain, Hygiène, Sécurité et 
Environnement , Chimie Industrielle, Ecotourisme et Développement Durable, 
Energétique, Système Informatique et Logiciels, Administration Réseaux et 
Sécurité des Systèmes d’Information. 

 :الماستر في -

Electronique et Télécommunications, Physique des Matériaux et de 
Rayonnement, Biotechnologies Alimentation et Santé, Chimie, Mathématiques 
Appliquées à la Finance, Mathématiques et Applications, Géoressources et 
Milieu Naturel, Biologie Appliqué et Environnement. 

 الماستر المتخصص في:  -
Ingénierie et Gestion de l'Eau et de l'Assainissement , Génie Energétique et 
Environnement, Mécatronique, Qualité du Logiciel, Sécurités Chimique 
Biologique et Radioprotection, Ingénierie en Ecologie et en Gestion de la 
Biodiversité, Chimie Industrielle, Euro-méditerranéen de Neurosciences et 
Biotechnologies, Tourisme Responsable et Développement Humain, 
Telecommunication Systems Engineering, Ingénierie et Gestion de 
l'Environnement Industriel, Ingénierie Informatique. 

 

 :في الدكتوراه-

Mathématiques, Physiques et Nouvelles Technologies, Biologie, Chimie et 

Géologie. 

 

 

 ملف الترشيح لسلك اإلجازة :
 ،النسخة األصلية من  البكالوريا 

 ،نسخة من عقد االزدياد 

 16 ،صور شخصية 

 16 حأظرفه تحمل طوابع بريدية وعنوان المترش ، 

 يف الوطنية،نسخة من بطاقة التعر 

 ،نسختين من شهادة البكالوريا 

 .الملف الصحي 

 

 تطوان -كلــــية العلــــــــوم 

http://www.fst.ac.ma/
http://www.fst.ac.ma/
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 155شارع الحسن الثاني، ص.ب: 

 83555إفران  –

 5838 51  00 20:الهاتف

  09 20 86 0535 :الفاكس
www.aui.ma 

 يشتمل على المقررات األساسية التالية:يعتبر الجذع المشترك بجامعة األخوين األساس لكل برامج اإلجازة، و
اإلعالميات، الجغرافيا، التاريخ، الكيمياء، االتصاالت، األدب، الفلسفة، الدين، الفيزياء، السياسة المقارنة، التفكير 

 .النقدي ومهارات الدراسة، علم األحياء، علم النفس، علم االجتماع، الرياضيات، علم اإلنسان واللغات

 توفرة:التكوينات الم
 
 اآللي علوم الحاسب بكالوريوس في تم تصميم :(BSCSC) علوم الحاسب اآلليبكالوريوس العلوم في  -

(BSCSC)  بالقدرات التالية: لتزويد الطالب 

 ؛علوم الحاسب اآللي في النظرية أساس 

 ؛في علوم الحاسب اآللي في مجاالت محددة متقدمة القيام بأعمال القدرة على 

 ؛في علوم الكمبيوتر التدريب العملي على العمل اءأد القدرة على 

 علوم الحاسب اآللي في وتكنولوجيات جديدةتطبيق تقنيات التعلم و القدرة على، 

 علوم الكمبيوتر أوالمجاالت ذات الصلة في برامج الدراسات العليا االنتقال إلى القدرة على. 
 

 بكالوريوس العلوم في تنمية الموارد البشرية:  -

 :المكونات المذكورة أدناهيتألف من و، أربع سنوات في تنمية الموارد البشرية برنامجاستكمال يتم 

 والمهارات الفنون، العلوم الطبيعية واالجتماعيةالعلوم اإلنسانية، و العناصر األساسية في مجاالت 
 .والعربية والفرنسية اللغة اإلنجليزيةب والتواصل األكاديمية

 منهجية البحثوالتفكيرالنقدي و المهارات التحليلية. 

 في سوق العمل تطويرالمهارات األساسية والتركيز على تنمية الموارد البشرية. 

 االجتماعية للمغرب البيئةفي أو  المنظماتفي في التنمية البشرية  بالتخصص تسمح للطالب دورات. 

 ترالكمبيوو المرأة،التنمية، االتصال، الدراسات الدولية، إدارة األعمال. 

 النهائي. مشروعال، الميداني التدريب 
 
 :(BBA)إدارة األعمال تدبير وفي العلوم بكالوريوس  -

اتحاد المستثمرين  برنامج الواردة فياألساسية  التعليم أهدافيستحضر إدارة األعمالتدبير وبكالوريوس  برنامج
والمهنية  في مجال األعمال التجارية القيادة لشغل وظائف هوإعداد الطالب البرنامج والهدف من هذا. العرب

تعتبر  لتحقيق أعلى جودة يوفر إرشادات، فإنه باإلضافة إلى ذلك. لالقتصاد العالمي والخاص القطاعين العامو
الجديدة مواكبة التطورات و العولمة تطوير برنامجاألعمال التي تركز علىب األخرى المهتمة للجامعات كنموذج

 .االقتصاديالمجتمع و مع رجال األعماللمشاركة المباشرة االبحث العلمي و من خالل
بما في ذلك  األمة، أهداف يخدمو اإلدارة الحديثة مع مبادئ يتسق في مجال األعمال التجارية التعليم الجامعي

 .والدولي والتعاون االقتصادي، والعدالة االجتماعية، والحرية السياسية النمواالقتصادي السريع
 .والتجارة الدولية واإلدارة والتسويق التمويلك في مجاالت متخصصة اركزم تدريبايتلقى الطالب 

 

 :(BSEMS)بكالوريوس العلوم في الهندسة والعلوم اإلدارية  -

 بالقدرات التالية: لتزويد الطالب (BSEMS)العلوم في الهندسة والعلوم اإلدارية  بكالوريوس تم تصميم

 القرارات التجارية أفضل غوبلل قوالمنط األساليب الكمية استخدام، 

 األخوين إفران -كلــــية العلــــــــوم 

http://www.aui.ma/
http://www.aui.ma/
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 التقنية؛ وحل المشاكلصياغة تحديد و 

 نوعية وكفاءة يمكن أن تحسن الكيفية التيالعمليات والمنهجيات وات، يالمعلومالبرمجيات و نظم فهم 

 ؛المعلومة

 ؛في سياق عالمي فهم تأثيرالحلول الهندسية 

 الهندسة؛والرياضيات و في العلوم تطبيق المعرفة 

  أداء األعمال والربحية؛و بإدارة الموارد ذات الصلة القضايافهم 

 ؛أهداف العمل لتحقيق التقنية فرق متعددة التخصصات العمل فيو التواصل بشكل فعال 

 
 :(BSGE)بكالوريوس العلوم في الهندسة العامة -

 :ليةبالقدرات التا لتزويد الطالب (BSGE) العامة في الهندسة العلوم بكالوريوس تم تصميم

 ؛هندسة الصوت 

 ؛والرياضيات األساسية العلوم 

 ؛المشاكل الهندسيةى عل الخبرة تطبيق 

 ؛الحوسبة 

 ؛علوم الحاسب اآللي 

 تكنولوجيات المعلومات الجديدة تطبيق. 

 

 :بكالوريوس اآلداب في الدراسات الدولية -
جامعية ال واسعة من الدورات مجموعة من خالللتزويد الطالب بالمهارات والمعارف األساسية  مصمم البرنامج

الطالب  مع تمكينالفنون الليبرالية الصلبة.  ،في العلوم األساسية، العلوم اإلنسانية، العلوم الطبيعية واالجتماعية 

المهارات ضافة إلى إ والفرنسيةتحسين مهاراتهم اللغوية في اللغة اإلنجليزية المكتوبة والشفوية والعربية  من

 ر النقدي ومناهج البحث.ة والتفكيالتحليلي

على المفاهيم والنظريات الكبرى للدراسات الدولية، فضال عن من خالل هذا البرنامج يتعرف الطالب 

 ات الرئيسية في هذا المجال.التخصص

 فريقيا والشرق األوسطإيمكن للطالب االختيار بين العلوم السياسية والتعاون الدولي والتنمية، وبين شمال و

 الدراسات األمريكية.واألوروبية والدراسات 

 

 بكالوريوس اآلداب في دراسات االتصاالت: -
، على الصعيدين المحلي االتصاالت فيالتطبيقية المهنية و المعرفة قدم للطالبي دراسات االتصاالت برنامج

، ات العامةالعالق مجاالت مثل فيالتطبيقية والتقنية و النظرية الخبرة الطالب من خالله يكتسبو. والدولي
 .األبحاث اإلعالميةو اإلعالم، المرئي واإلنتاج، الكتابة الدولية االتصاالتاإلعالن، 

 :المذكورة أدناه المكونات المختلفةيتألف من و أربع سنوات يمتد على دراسات االتصاالت برنامج

 المهارات  تحسينع م واالجتماعية، والعلوم الطبيعية العلوم اإلنسانية في مجاالت المقررات األساسية
 .والفرنسية باللغات اإلنجليزية والعربية والتواصل النظرية

 منهجية البحثوالتفكير النقدي و المهارات التحليلية في المقررات األساسية. 

 الطباعة، والعالقات نتاج الفيديو وإ، وكذلك الدولية اإلعالم،االتصاالت االتصاالت بما في ذلك مجاالت
 .سوق العمل المطلوبة في تطويرالكفاءات األساسية مع الترويجية تواالتصاالالعامة، 

 واالتصاالت المهنية الدراسات اإلعالمية. 

 علوم الحاسب اآللي، تنمية الموارد البشرية والتنمية،، المرأة الدراسات الدولية، إدارة األعمال. 
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كليــات العلــوم 
 والتقنيــات
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 المسالك والوحدات

 العـلـوم الريـاضية مســلك 

 والمعـلـوميات التطبـيقـية.
 

 ادة فيزياءعلوم الممسـلك 
 

 علوم المادة كيمياءمسـلك 
 

 علوم الحياةمسـلك 
 

 علوم األرض والكونمسـلك 
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ميادين العلوم التطبيقية والهندسة والتكنولوجيا    والتقنيات بالتكوين في  العلوم اتكلي تختص

إلليكترونيك، الهندسة الكهربائية، هندسة الطرائق، الهندسة االسيما اإلعالميات، الميكانيك، 

سة الغذائية، الهندسة ، الهندسة المدنية، الهندتبكاالصناعية، االتصاالت السلكية والالسلكية والش

 ...الكيميائية، الهندسة المعدنية، الصيانة ومراقبة الجودة، الطاقة، الماء، البيئة

دكتوراه  –ماستر  –والتقنيات حسب الهندسة البيداغوجية إجازة  العلوم اتكليب تنظم الدراسات

(L.M.D)نات أخرى قصد منح الدبلوم الجامعي . كما يمكن لهذه المؤسسات تنظيم تكوي

والتقنيات بكل من بني مالل، الرشيدية،  العلوم اتكليللتكنولوجيا ودبلوم مهندس الدولة. وتتواجد 

 . والحسيمة طنجة، فاس، مراكش، المحمدية، سطات 

 :لولوج السنة األولى من اإلجازة معايير القبول

ة في العلوم والتقنيات يشترط في المترشح أن يكون الجتياز مباراة ولوج السنة األولى من اإلجاز

مسجال بالسنة النهائية من سلك البكالوريا في شعبة العلوم الرياضية أو شعبة العلوم التجريبية أو 

شعبة العلوم والتكنولوجيات؛ أو حاصال على شهادة البكالوريا في شعبة العلوم الرياضية أو شعبة 

 لوم والتكنولوجيات. العلوم التجريبية أو شعبة الع

مباراة الولوج على شكل انتقاء تمهيدي مرتكز على معدل محتسب من مجموعة من معدالت تتم 

 بعض المواد الملقنة في سلك البكالوريا )الرياضيات، الفيزياء والكيمياء، علوم الحياة واألرض،

واد المعنية بنوع وترتبط طريقة احتساب هذا المعدل والم اللغة الفرنسية(. علوم المهندس،

 البكالوريا والجذع المشترك المترشح له.
 

 طريقة احتساب المعدل لالنتقاء التمهيدي

 

 كلــــية العلــــــــوم والتقنيات
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 ملف الترشيح:
 ؛مطبوع الترشيح - 
 سم وعنوان المترشح.إأظرفه تحمل طابعا بريديا و 03 - 

 .يوليوز 01يودع ملف الترشيح لدى الكلية قبل 
 ؛تقنيات إمكانية إيداع الترشيحات بها عبر اإلنترنت* تقدم بعض كليات العلوم والمالحظة: 
 .ال يراعى التوزيع الجغرافي في الترشيح لكلية من كليات العلوم والتقنيات *  

 

 أنواع اإلجازة والبكالوريا المطلوبة

 البكالوريا المطلوبة نوع اإلجازة

 العلوم الرياضية "أ" و"ب" فيزياء -إعالميات -رياضيات
 كيمياء -فيزياء -إعالميات -رياضيات بيةالعلوم التجري

 جيولوجيا -كيمياء -بيولوجيا
 العلوم الرياضية "أ"

 العلوم التجريبية

 الهندسة الميكانيكية -الهندسة الكهربائية
 العلوم الرياضية "ب"

 العلوم والتكنولوجيات الكهربائية
 العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية

 

 :نة الثالثة من اإلجازةلولوج الس معايير القبول
دبلوم الدراسات الجامعية العامة؛ تفتح مباراة ولوج السنة الثالثة في وجه الطلبة الحاصلين على 
والتقنيات؛ دبلوم الدراسات  العلوم دبلوم الدراسات الجامعية المهنية؛ دبلوم الدراسات الجامعية في

هادة التقني العالي؛ أو ما يعادل هذه ؛ الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا؛ شالعلوم الجامعية في
الدبلومات؛ طلبة األقسام التحضيرية المقبولين في المباراة الوطنية لمدارس المهندسين والذين 

 (Attestation d’admissibilité)الكتابية  تتمكنوا من اجتياز االمتحانا
 :سلك مهندس الدولة السنة األولى من لولوج معايير القبول

دبلوم الدراسات الجامعية العامة؛ ولوج سلك المهندس في وجه الطلبة الحاصلين على  تفتح مباراة
والتقنيات؛ دبلوم الدراسات  العلوم دبلوم الدراسات الجامعية المهنية؛ دبلوم الدراسات الجامعية في

 العلومفي دبلوم الميتريز  ،دبلوم االجازة، ؛ الدبلوم الجامعي للتكنولوجياالعلوم في العامة الجامعية
 المتخصصة. العلومدبلوم الميتريز في أو  والتقنيات

بالنسبة لتالمذة األقسام التحضيرية، تحدد اإلجراءات الخاصة بالترشيح لولوج السنة األولى من 

سلك المهندس على الموقع اإللكتروني الخاص بالمباراة الوطنية المشتركة لولوج مدارس 
 .(www.cncmaroc.ma)المهندسين

يداغوجية الالزم فيما يخص باقي المترشحين، تحدد كل مؤسسة شروط الولوج والمعارف الب
 اصة بالترشيح لكل تخصص وتنشرها بموقعها االلكتروني.خاكتسابها مسبقا واإلجراءات ال
سلك سلك مج السنة الثانية من دبلوم الميتريز أو ما يعادلهما ولو أو يمكن للحاصلين على اإلجازة

 الالزم اكتسابها مسبقا.  البيداغوجية المهندس حسب المعارف
 لولوج السنة األولى من مسلك الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا: معايير القبول

اق مذكرة االلتحتحدد الئحة كليات العلوم والتقنيات المنظمة لهذا التكوين وكذا شروط الولوج ب

 ا للتكنولوجيا.بالمدارس العلي

http://www.cncmaroc.ma/
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 2515 - 2513برسم السنة الجامعية  المفتوحة للترشيح عدد المقاعد بسلك المهندس
 

 المجموع السنة الثانية السنة األولى كليات العلوم والتقنيات

 061 01 051 سطات

 034 04 041 فاس

 081 41 061 المحمدية

 31 - 31 بني مالل

 461 21 441 مراكش

 081 21 021 طنجة

 32 01 42 الرشيدية

 - - - الحسيمة

 906 034 822 المجموع
 
 

 2515 - 2513 عدد المقاعد المفتوحة للترشيح للسنة األولى برسم السنة الجامعية

الجدوع المشتركة 
لإلجازة في العلوم 

 والتقنيات

 عدد القاعد المفتوحة للسنة األولى

 طنجة
بني 
 مالل

 الحسيمة المحمدية الرشيدية مراكش فاس سطات

 -إعالميات -رياضيات
 فيزياء

 511 511 231  251 251 91 

 -إعالميات-رياضيات
 كيمياء -فيزياء

251    261    

-كيمياء -بيولوجيا
 جيولوجيا

351 511 311 231 221 251 251 91 

الهندسة الكهربائية 
 الهندسة الميكانيكية

411  411      

 081 911 911 861 861 0111 0111 0111 المجموع
 
 
 
 

 

 

 التكوينات المتوفرة:
 الهندسة البيولوجية: الصناعة الزراعية والغذائية. الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا: -

 في العلوم والتقنيات: اإلجازة -

اإللكترونيك، الهندسة الميكانيكية، الهندسة الرياضية  :MIPفيزياء  –إعالميات  -رياضيات شعبة

، والمعلوماتية، الرياضيات وتطبيقات، الميكانيك، الهندسة المعلوماتية: اإللكترونيك واألوتوماتيك

سة الرياضية والمعلوماتية )شعب هندسة اإللكترونيك والمواصالت السلكية والالسلكية، الهند

 المعلوميات(. –اإلحصائيات  –الرياضيات التطبيقية 

إعداد وتدبير البيئة، مراقبة جودة المنتوجات  :BCGجيولوجيا  -كيمياء  –بيولوجيا  شعبة

الزراعية والغذائية، جيوماتيك وإعداد التراب، الموارد الجيولوجية، العلوم البيولوجية التطبيقية، 

 المراقبة، اإلنتاج النباتي. -التحليل  -، الكيمياء كنولوجيات الغذائيةالت

 www.fstbm.ac.ma/fstbm  82 / 22 / 12 51 48 0523:الهاتف بني مالل 823:ص.ب

 بني مالل- والتقنيات  العلومكلية 
 

http://www.fstbm.ac.ma/fstbm/
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 الهندسة الكهربائية مهندس دولة في: -

 الماستر في:-

 Techniques avancées pour l’analyse et le contrôle qualité alimentaire. 

 Management de la qualité dans les industries agroalimentaires. 

 Informatique Décisionnelle. 

 Génie Biologique option Nutrition 

 Génie Mathématique & Applications. 

 Ingénierie des Surfaces et des Matériaux en Couches minces 

(ISMCM). 

 الدكتوراه في:-

 Chimie et Physico-chimie des Substances Naturelles et Synthétiques 

d’intérêt biologique. 

 Science et Génie des matériaux. 

 Mathématiques Appliquées aux Sciences de La Vie. 

 UFR:Géosciences et Ressources Naturelles.  

 UFR:Méthodes Mathématiques et Applications. 

 

 

 التكوينات المتوفرة:

 قنيات:اإلجازة في العلوم والت 

، المعلوميات، الرياضيات التطبيقية، علوم المهندس :MIPفيزياء  –إعالميات  -رياضيات شعبة

 الهندسة الميكانيكية.

النباتية التطبيقية، الكيمياء األساسية  البيولوجيا :BCGجيولوجيا  -كيمياء  –شعبة بيولوجيا 

، البيولوجيا لجيولوجيا التطبيقيةوالتطبيقية، الكيمياء وتكنولوجيات المواد المتقدمة، علوم ا

 والصحة.

 البيولوجيا والصحة.: الماستر في العلوم والتقنيات -

Phytochimie et Valorisation des Plantes Médicinales et Aromatiques. 

 .الصناعيةالهندسة  مهندس دولة في: -

 -، بوتالمن 852:ص.ب
 الرشيدية 

 58 38 81 55 55/21الهاتف: 
 58 38 81 55 58الفاكس: 

www.fste-umi.ma 

 الرشيدية- والتقنيات  العلومكلية 
 
 

http://www.fstbm.ac.ma/fstbm/master/depliant_ismcm.pdf
http://www.fstbm.ac.ma/fstbm/master/depliant_ismcm.pdf
http://www.fstbm.ac.ma/fstbm/ufr/ufrchimie.htm
http://www.fstbm.ac.ma/fstbm/ufr/ufrchimie.htm
http://www.fstbm.ac.ma/fstbm/ufr/UFR%20_Sc_G_mat.doc
http://www.fstbm.ac.ma/fstbm/ufr/masvie.htm
http://www.fstbm.ac.ma/fstbm/ufr/doctorat/doctorat_geo.pdf
http://www.fstbm.ac.ma/fstbm/ufr/doctorat/doct_math_app.pdf
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طريق  ، 2252ص.ب: 
 سايس –فاس  أزمور

 الهاتف:
83 22 15 5838 / 80 14 /96 35 

www.fst-usmba.ac.ma 

 

 التكوينات المتوفرة:
 :اإلجازة في العلوم والتقنيات -

الحساب العلمي وتطبيقات، التصور والتحليل الميكانيكي،  :MIPفيزياء  –إعالميات  -رياضيات
السلكية والالسلكية والمعلوميات، الهندسة الصناعية، الهندسة  المواصالت - أإلليكترونيك

 لوماتية؛المع
تحسين اإلنتاج النباتي، البيولوجيا والصحة،  :BCGجيولوجيا  -كيمياء  –بيولوجيا 

الهندسة الكيميائية، علوم الجيولوجيا التطبيقية، تقنيات  بيوتكنولوجيا الصحة واألمن الغذائي،
 ، الماء والبيئة.التحليل مراقبة الجودة

 
إلليكترونية والمواصالت السلكية النظم ا ،كارواالبت التصورالميكانيكيدبلوم مهندس دولة:  -

 ، هندسة الميكاترونيك. الصناعات الزراعية والغذائية ،والالسلكية
 
 الماستر في: -

 Biotechnologie Microbienne 
 Structure - Gestion et Conservation de la Biodiversité 
 Hydrologie de surface et Qualité des eaux 
 Chimie des Molécules Bio actives 
 Chimiométrie et analyse chimique : Application à la gestion 
industrielle de la qualité 
 Génie des Matériaux et des Procédés 
 Systèmes Microélectroniques et Télécommunications et de 
l’Informatique Industrielle 
 Ingénierie Mécanique 
 Systèmes intélligents et Réseaux 
 Génie Industriel 
 Recherche opérationnelle et statistiques – Structure discrètes – 
Option Recherche Opérationnelle et Statistique 

 الدكتوراه في: -

 Sciences et Génie de la Matière, de la Terre et de la Vie. 
 Sciences de l’Ingénieur, Sciences Physiques, Mathématiques et 
Informatique. 

 

 سايس -فاس  -والتقنيات  العلومكلية 
 

http://www.fst-usmba.ac.ma/fstdown/fichesformations/master/BM.pdf
http://www.fst-usmba.ac.ma/fstdown/fichesformations/master/GCB.pdf
http://www.fst-usmba.ac.ma/fstdown/fichesformations/master/HSQE.pdf
http://www.fst-usmba.ac.ma/fstdown/fichesformations/master/CMBA.pdf
http://www.fst-usmba.ac.ma/fstdown/fichesformations/master/CAC.pdf
http://www.fst-usmba.ac.ma/fstdown/fichesformations/master/CAC.pdf
http://www.fst-usmba.ac.ma/fstdown/fichesformations/master/GMP.pdf
http://www.fst-usmba.ac.ma/fstdown/fichesformations/master/SMTII.pdf
http://www.fst-usmba.ac.ma/fstdown/fichesformations/master/SMTII.pdf
http://www.fst-usmba.ac.ma/fstdown/fichesformations/master/IM.pdf
http://www.fst-usmba.ac.ma/fstdown/fichesformations/master/SIR.pdf
http://www.fst-usmba.ac.ma/fstdown/fichesformations/master/Gind.pdf
http://www.fst-usmba.ac.ma/fstdown/fichesformations/master/ROSSD.pdf
http://www.fst-usmba.ac.ma/fstdown/fichesformations/master/ROSSD.pdf
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 www.fstg-marrakech.ac.ma  5825 53 51 55الهاتف:  مراكش  كليز - 852:ص.ب

 

 التكوينات المتوفرة:
 

 : ازة في العلوم والتقنياتاإلج -
المعلوميات اإللكترونيك االلكتروتكنيك  :M.I.P.Cكيمياء  -فيزياء –إعالميات  -رياضيات

واألوتوماتيك، فيزيوكيمياء المواد، المكثفات والتغطية العضوية، الرياضيات والمعلوميات 
 المطبقة على علوم المهندس، العلوم الفيزيائية للمهندس؛ 

بيوتكنولوجيا النباتات ذات األهمية الزراعية : BCGجيولوجيا  -كيمياء  –ا شعبة بيولوجي
 استكشاف واستغالل الموارد المائية، جيولوجيا الموارد المعدنية. واالقتصادية، الماء والبيئة:

 
 الهندسة المعلوماتية. الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا: -

  
لمعلوماتية ، هندسة الموارد، الهندسة المدنية، هندسة الشبكات والنظم ادبلوم مهندس دولة:  -

جيولوجيا المهندس التطبيقية على الماء والبيئة ، صناعة وسالمة االغذية،  الهندسة في رياضيات 
إلليكترونية والمواصالت السلكية والالسلكية ، النظم ا التامين والمال والحساب الهندسي،

 الصناعات الزراعية والغذائية
 www.fstg-marrakech.ac.ma :عبر الموقع اإللكنرونيعملية التسجيل األولي  تتم ملحوظة:

 
 
 

 

 www.fstm.ac.ma 5823 31 51 55الهاتف:  المحمدية   - 151: ص.ب
 

 التكوينات المتوفرة:
 

 : اإلجازة في العلوم والتقنيات -
اإللكترونيك والمعلوميات، الهندسة الطاقية، الرياضيات  :IPMفيزياء  –إعالميات  -رياضيات

 والمعلوميات، العلوم الفيزيائية للمهندس.
، هندسة يالتحليل اإلحيائي والجودة، هندسة الطب اإلحيائ:BCGجيولوجيا  -كيمياء  –بيولوجيا 

 الماء والبيئة، صناعات الحبوب، تقنيات التحليل ومراقبة الجودة. 
 
هندسة الطرائق والبيئة ، هندسة البرامج وتكامل النظم،  الهندسة الطاقية،  دس دولة:دبلوم مهن -

 الهندسة الرياضية والمعلوميات المطبقة، الهندسة الكهربائية والمواصالت السلكية والالسلكية. 
 
:المناعة وعلم الفيروسات وعلوم الميكروبات المطبقة الماستر في العلوم والتقنيات - 

وجيات اإلحيائية، األمن الغذائي وسيرورة الجودة، تدبير الجودة الوقاية األمن والبيئة، والتكنول
 فيزيكو كيمياء وتحليل المواد.

 

 شمراك- والتقنيات  العلومكلية 
 

 المحمدية- والتقنيات  العلومكلية 
 

http://www.fstm.ac.ma/
http://www.fstm.ac.ma/
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 www.fsts.ac.ma  5823 55 52 55الهاتف:  سطات –811ص.ب: 

 
 التكوينات المتوفرة:

 :نياتاإلجازة في العلوم والتق -

اإللكترونيك االلكتروتكنيك واألوتوماتيك، الطاقية،  :MIPفيزياء  –إعالميات  -رياضيات
 الهندسة المعلوماتية، الهندسة الرياضية، علوم المواد، العلوم الفيزيائية للمهندس.

الكيمياء اإلحيائية علوم الجينات علوم الجراثيم، حماية  :BCGجيولوجيا  -كيمياء  –بيولوجيا  
 بيئة، الموارد المعدنية والمقالع، علوم الطب اإلحيائي، تقنيات التحليل ومراقبة الجودة ال

 الهندسة الكهربائية، الهندسة الميكانيكية. :GMالهندسة الميكانيكية GEالهندسة الكهربائية
 الطرائق والهندسة الكيميائية دبلوم مهندس دولة: -

 

وبيولوجيا  كيمياء جيولوجيا  MIPفيزياء  –ميات إعال -مناطق االستقطاب بالنسبة لـرياضيات
BCG  ورياضيات إعالميات فيزياء كيمياءMIPC :سيدي قاسم؛ ؛ سطات؛ خريبكة؛ الجديدة

عين الشق؛ الحي الحسني؛ الفداء مرس السلطان؛ عين ت؛ القنيطرة؛ الدارالبيضاء أنفا؛ الخميسا
 والي رشيد؛ سيدي البرنوصي. السبع الحي المحمدي؛ ابن مسيك؛ مديونة؛ النواصر؛ م

:عين الشق؛ الحي الحسني؛ عين مناطق االستقطاب للهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية
السبع الحي المحمدي؛ ابن مسيك؛ موالي رشيد؛ الدار البيضاء أنفا؛ الفداء مرس السلطان؛ 

؛ الجديدة؛ سطات؛ المحمدية؛ سيدي البرنوصي؛ النواصر؛ مديونة؛ بنسليمان؛ خريبكة؛ آسفي
مراكش؛ شيشاوة؛ الحوز؛ بني مالل؛ أزيالل؛ قلعة السراغنة؛ الصويرة؛ ورزازات؛ زاكورة؛ 

طان؛ كلميم؛  طاطا؛ طان اكادير إداوتنان؛ إنزكان؛ آيت ملول؛ شتوكة آيت باها؛ تارودانت؛
 تيزنيت؛ وادي الذهب؛ أوسرد؛ العيون؛ السمارة؛بوجدور؛أسا الزاك

 
 
 
 

طنجة الرئيسي   511:ص.ب
 طنجة

 www.fstt.ac.ma  5832 32 32 88/  85الهاتف: 

 

 التكوينات المتوفرة
 :اإلجازة في العلوم والتقنيات

الرياضيات التطبيقية والمعلوميات، الهندسة  :MIPC، إعالميات فيزياء كيمياء رياضياتشعبة 
 التطبيقية، الهندسة الكيميائية، الهندسة المدنية. المعلوماتية، الميكانيك 

: الهندسة البيولوجية، الهندسة الكيميائية، علوم BCGشعبة بيولوجيا كيمياء جيولوجيا  
 الجيولوجيا التطبيقية
: الصيانة الصناعية، الهندسة الصناعية، GM، الهندسة الميكانيكية  GEالهندسة الكهربائية

 نيك االتوماتيك. اإللكترونيك االلكتروتك

 سطات - والتقنيات  العلومكلية 
 

 طنجة- والتقنيات  العلومكلية 
 

http://www.fsts.ac.ma/
http://www.fsts.ac.ma/
http://www.fstt.ac.ma/
http://www.fstt.ac.ma/


 4102العدد الثامن،  تكوينات بعد البكالوريا،

 
 

 54صفحة 

 –االلكترونيك حصائيات والمعلوميات التقريرية، الهندسة الميكانيكية ، اال دبلوم مهندس دولة: -
 .االلكترونيك واالوتوماتيك ، المعلوميات الجغرافية ، البرنامج والنظام المعلوماتي

ء جيولوجيا وبيولوجيا  كيميا MIPلنسبة لـرياضيات إعالميات فيزياء مناطق االستقطاب با
BCG ورياضيات إعالميات  فيزياء كيمياءMIPC:  ،طنجة أصيلة، الفحص أنجرة، الناضور

 الحسيمة، تطوان، المضيق الفنيدق، شفشاون، العرائش، وزان وسوق األربعاء.
الرباط،، سال، الصخيرات تمارة،  :مناطق االستقطاب للهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية

ميسات، سيدي قاسم، العرائش، شفشاون، طنجة أصيلة، تطوان، الفحص أنجرة، القنيطرة، الخ
المضيق الفنيدق، مكناس، الحاجب، إيفران، خنيفرة، الرشيدية، فاس، موالي يعقوب، صفرو، 

 تاونات، بولمان، تازة، الحسيمة، الناضور، وجدة أنجاد، بركان، تاوريرت، جرادة وفجيج.
شهادة البكالوريا من الثانويتين العسكريتين الملكيتين للقنيطرة فيما يتعلق بالتالميذ حاملي 

وإيفران، فيتعين عليهم تقديم ترشيحاتهم إلى كليات العلوم والتقنيات التي يدخل إقليم سكنى 
 والديهم ضمن روافدها.   
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كليــات العلــوم 
القانونية واالقتصادية 

 واالجتماعية
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 علوم االقتصاد والتسيير

 القــانـون العـــام

 القــانـون الخــاص

 

 المسالك والوحدات

 



 4102العدد الثامن،  تكوينات بعد البكالوريا،

 
 

 50صفحة 

 
 

 

  5185حي الداخلة، ص.ب: 
 أكادير

 5825 23 25 11الهاتف: 
 5825 23 25 25الفاكس: 

www.fsjes-agadir.org 

 

 التكوينات المتوفرة
 

العلوم االقتصاد ) )مسار القانون الخاص، مسار القانون العام(، : القانون بالعربيةفي اإلجازة األساسية -
 .(علوم التسيير ية،االقتصاد

بيع، تدبير المقاوالت : التقنيات المحاسباتية والمالية، التفحيص ومراقبة التدبير، مهن الفي ةاإلجازة المهني -
 الغذائية الفالحية، تدبير المؤسسات الفندقية.

 ، القانون المدنياالقتصاد التطبيقي :الماسترفي -
 واللوجستيكي، القانون والمقاولة. : التدبير اإلستراتيجيفي الماستر المتخصص -
 ، القانون العام والخاصتدبيرالاالقتصاد وعلوم  الدكتوراه: -

 لمعايير القبو
 علوم التسييرية والعلوم االقتصاد التعليم األصيل(، بكالوريا أدبية، بكالوريا) القانون الخاص: سلك اإلجازة -
 (.بكالوريا)
 اإلجازة في االقتصاد والتدبيروالقانون بالعربيةالماستر:  -

 لسلك اإلجازة االساسية ملف الترشيح
 البكالوريا، 
 صحي،الملف ال 
 15  شهادة البكالوريانسخ مصادق عليها من، 
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، 
 16 صور شخصية، 
 16 أظرفه تحمل طوابع بريدية وعنوان المترشح، 
 بطاقة الترشيح. 

 لسلك اإلجازة المهنية والماستر ملف الترشيح
 ،طلب الترشيح 
 صحي،الملف ال 
 مصادق عليها من شهادة البكالوريا ةنسخ، 
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، 
 14 صور شخصية، 
 ،كشف النقط 
  شهادة النجات 
 بطاقة الترشيح 

 : يتم التسجيل األولى على موقع الجامعة خالل شهر غشتملحوظة
 
 
 

 مسلك االقتصاد والتدبير

 عدد المسجلين الموسم الجامعي
 طلبة وطالب 0511 4103 4104

 طلبة وطالب 0051 4102 4103

 أكادير - واالجتماعية االقتصاديةو لقانونيةاكلية العلوم 
 
 

 كلميم -المركز الجامعي للدراسات االقتصادية 
 
 

http://www.fsjes-agadir.org/
http://www.fsjes-agadir.org/
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 ، طريق الجديدة5كلم 
، الوازيس   5115.ب: ص

 الدار البيضاء

  5822 23 55 25/  5822 23 11 55الهاتف:
 5822 28 52 51الفاكس: 

www.fsjes-uh2c.ac.ma 

 

 التكوينات المتوفرة:
     الدراسات الدستورية والسياسية )الدراسات الدولية القانون الخاص، القانون العام ساسية في:اإلجازة األ -

 االقتصاد والتسيير  االقتصاد(   والتسيير)التسيير يةالعلوم االقتصادمة( اإلدارة والمالية العا
 :اإلجازة المهنية في -

- Management des Organisations - Spécialisation: Création et Gestion des PM 
- Back office bancaire 
- Techniques juridiques et manageriales du sport 
- Techniques comptables et Gestion 

 الماستر في: -
، السوسيولوجيا السياسية االتجاهات الجديدة في القانون الدوليالقانون اإلداري والعلوم اإلدارية، ): القانون العام

 والدينامية االجتماعية، القانون الدستوري والمؤسسات السياسية(.
 .، قانون االعمال، قانون المقاولة، الدراسات العقارية(ألعمالالدولي ل قانونال )علوم االجرام، : القانون الخاص

 - Masters économie et gestion : (Econométrie appliquée à l’analyse et la 
modélisation des comportements micro et macroéconomiques, Management 
logistique, Relations économiques internationales). 
- Master finance : (Expertise en micro finance et développement, Banque et 
marchés financiers, Finance, Audit et contrôle de gestion et système 
d’information, Gestion des ressources humaines, Gestion des organisations)  

 الماستر المتخصص في: -
، التكوين المتخصص في التدبير و البشرية تفحيص التنميةالسياسي، الحكامة العمومية و لتواصلا) القانون العام

 .(قانون النقل
- Masters économie et gestion : (Management de la chaine logistique, 
Marketing, Economie et développement territorial et management, Actuariat et 
gestion de risque).  
- Master finance : (Entrepreunariat: Création et reprise d'entreprise). 
 

 القانون الدستوري والمؤسسات السياسية /  القانون المدني  قانون الشغل القانون األعم الدكتوراه في: -
 العالقات الدولية والقانون الدولي العام من أجل التنمية

Relations économiques internationales  
Droit et relations internationales 
Migration et droits 

 :لسلك اإلجازة ملف الترشيح
 ،شهادة البكالوريا 
 ، نسخة من عقد االزدياد 
 6 ( 3صور شخصيةX3 ، ) 
 6 حأظرفه تحمل طوابع بريدية وعنوان المتر ش ، 
 ،نسخة مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية 
 2 ها من شهادة البكالوريانسخ مصادق علي 
        .توصيل التأمين 

 يوضع ملف الترشيح بالكلية نهاية شهر يوليوز من كل سنة

 الدرالبيضاء - واالجتماعيةاالقتصادية القانونية وكلية العلوم 
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  158.ب: صشارع الحسن الثاني، 
 المحمدية

 83 / 82 46 31 0523الهاتف:
 314681 0523الفاكس: 

www.fsjesm.ac.ma 

 
 التكوينات المتوفرة:

 ية والتدبيرالعلوم االقتصادقانون األعمال، القانون   العام، اإلجازة األساسية في:  -
 قانون األعمال، الحكامه المحليةالماستر في:  -

Communication publique et sociale  
Management des organisations et développement social / Analyse 
Economique et prise de décision / Finance et ingénierie bancaire 

 

 : بسلك اإلجازة معايير القبول
 بكالوريا

 

 :لسلك اإلجازة ملف الترشيح
  ،شهادة البكالوريا 
 ، نسخة من عقد االزدياد 
 6 ( 3صور شخصيةX3 ، ) 
 6 حأظرفه تحمل طوابع بريدية وعنوان  المتر ش ، 
  التعريف الوطنية،نسخة مصادق عليها من بطاقة 
 2  ،نسخ مصادق عليها من شهادة البكالوريا 
 .توصيل التأمين 

 

 
 

 
، ظهر المهراز  A42ص.ب: 

 فاس
  5838 15 21 12الهاتف: 
 5838 15 13 55الفاكس: 

www.fsjes-usmba.ac.ma 

 

 :التكوينات المتوفرة

 بالفرنسية، العلوم االقتصادية والتسيير)تسيير(العام بالعربية و القانونوالخاص  القانون اإلجازة األساسية في: -
 :اإلجازة المهنية في -

Back Office Bancaire, Techniques d’assurance,  Administration du Personnel, 
Gestion des institutions à caractère social  , Management et E-commerce , 
Agent commercial et chargé de la clientèle ,Sciences des techniques 
comptables. 

 الفاعل في التنمية االجتماعية  -
 مهن التوثيق -
 العدالة الجنائية والعلوم الجنائية،، الدراسة الميتودولوجية المطبقة على القانون المدني الماستر في: -

Droit contentieux publics, Droit international et Science politique 
Finances et Econométrie, Management et gestion des technologies 
d’information / Management des organisations et Développement d’activité. 
 

 فاس - عيةواالجتما االقتصاديةالقانونية وكلية العلوم 
 
 

 المحمدية - واالجتماعيةاالقتصادية و القانونيةكلية العلوم 
 
 

http://www.fsjesm.ac.ma/
http://www.fsjesm.ac.ma/
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 :في صالماستر المتخص -
Juriste d’affaires, Management des ressources, des capacités et compétitivités 
des enterprises, Fiscalité et finance d’entreprise, Management et audit des 
organisations. 

 الدكتوراه في: -
Droit des affaires, Genre, équité et développement, Droit de la concurrence et 
de la consomation, Fiscalité des entreprises et gestion. 

 ن األسرة والطفولة، القانون اإلداري والعلوم اإلدارية،قانو ،المقاولة والبيئة والمجتمع
 

 :بسلك اإلجازة معايير القبول
 بكالوريا  

 
 :لسلك اإلجازة ملف الترشيح

  البكالوريا 
  الملف الطبي 
 15  نسخ مصادق عليها من شهادة البكالوريا 
  نسخة من بطاقة التعريف الوطنية 
 16  صور شخصية 
 16 و عنوان المترشح   أظرفه تحمل طوابع بريدية 
  بطاقة الترشيح 

 

 في منتصف شتنبر من كل سنةيودع الملف 
 

 

 
 

، الدوديات،  2355ص.ب: 
 مراكش

 0524.30.33.9532.35.35.5825/الهاتف: 
 5825 35 32 18الفاكس: 

www.ucam.ac.ma/fsjes 

 

 :التكوينات المتوفرة

 القانون العام )الدراسات الدولية(، القانون العام قانونية(،)الدراسات ال الخاص القانونفي:  اإلجازة األساسية -

 الفرنسية، ةالخاص باللغ القانون )التسيير واالقتصاد(،يرسيوالت يةعلوم االقتصادال الداخلي، العلوم السياسية،

 )الدراسات القانونية والسياسية(. الفرنسية ةباللغ القانون العام

اإلجازة المهنية:  -  

Management Hôtelier, Agent de développement social, Gestion des institutions 

à caractère social, Offshoring back office bancaire 

المالية المطبقة(،المقاوالتية وإستراتيجية    قانون األعمال، النظرية االقتصادية والتقنيات الكمية الماستر في: -

 .المقاوالت الصغيرة والمتوسطة

المرأة، الحضارة والنظم القانونية، الدولة، الجماعات المحلية والديمقراطية، في:  صالماستر المتخص-

 التسيير المالي للمقاولة   الخدمات ولةاالمقاوالتية وإنشاء مق

 االستراتيجية.   ية والتقنيات الكميةاالقتصاد النظرية   والتنمية ي، التحليل االقتصاديالقانون المدنالدكتوراه في: -

 بسلك اإلجازة: معايير القبول

 بكالوريا 

 مراكش - واالجتماعيةاالقتصادية و القانونيةكلية العلوم 
 
 

http://www.ucam.ac.ma/fsjes/lp_hotel.html
http://www.ucam.ac.ma/fsjes/lp_ads.html
http://www.ucam.ac.ma/fsjes/lp_gics.html
http://www.ucam.ac.ma/fsjes/lp_gics.html
http://www.ucam.ac.ma/fsjes/lp_offshore.html
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 : لسلك اإلجازة ملف الترشيح
 الملف الطبي ،البكالوريا، 
 15  من شهادة البكالوريانسخ مصادق عليها، 
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية، 
 16 صور شخصية، 
 16 أظرفه تحمل طوابع بريدية وعنوان المترشح، 
 بطاقة الترشيح. 

 

 
 

 

 
 توالل– 3152ص.ب: 
 مكناس 

 5838 58 25 23/22الهاتف: 
 5838 58 25 21الفاكس: 

www.fsjes-umi.ac.ma 

 

 :التكوينات المتوفرة
 

اإلدارية    الدراسات )الدراسات الدستورية والسياسيةالقانون العام بالعربية وبالفرنسية : ساسية فياإلجازة األ-
 (.تتسيير المقاوال)والتسيير يةعلوم االقتصاد،الالقانون الخاص بالعربية وبالفرنسية،  الدراسات الدولية(  والمالية

 
 : اإلجازة المهنية في -

Management de la force de vente, Gestion des Institutions à Caractère Social, 
Gestion Informatisée des Organisation, Back Office Bancaire, Banque 
Assurance, Audit et Contrôle de Gestion, Administration du Personnel. 
 

 الماستر في: -
وق اإلنسان، السلطة المحلية واإلدارة الترابية، األسرة ، حقمنازعاتقانون ال والمقاولة، القانون: القانون مسلك

 والتنمية، قانون األعمال.
 :مسلك االقتصاد

Economie et management internationaux, Economie et Stratégie des 
Institutions Financières, Audit Finance et Contrôle de Gestion. 

 :الدكتوراه في -
Etudes et Recherches juridiques et politiques, Economie du territoire et 
Stratégie des acteurs, Droit et Développement. 
 

 :  لسلك اإلجازة ملف الترشيح
 البكالوريا النسخة األصلية من 
 نسخة من عقد االزدياد ، 
 نسخ من شهادة البكالوريا مصادق عليها 
 ليهانسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق ع 
 16  3صور شخصيةX3  
  تحمل طابعا بريديا وعنوان المترشح  ةأظرف 
  الملف الصحي . 

 
 

 مكناس - واالجتماعيةاالقتصادية و القانونيةكلية العلوم 
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 125ص.ب:
 وجدة

  5831 85 58 21/25الهاتف: 
 5831 85 51 55الفاكس: 

www.droit.univ-oujda.ac.ma 

 

 :التكوينات المتوفرة
 األساسية في:اإلجازة  -

Sciences économiques et gestion  
 اإلجازة المهنية في:  -

Banque Assurance(Licence professionnelle payante), Management de projets 
 الماستر في:  -

Économie et Management des Organisations, Économie Sociale et Solidaire, 
Géopolitique Sécurité Défense, Management des Ressources Humaines et 
Dynamique des Territoires. 

قانون قضاء المدني )مؤدى ، العقارقانون العقود و ،قوانين التجارة واألعمال، الدراسات الدستورية والسياسية
 .عنه(

 الدكتوراه في:  -
o Sciences économiques et de gestion :  
Finance, Banque et Assurance (FBA), Economie et Finance Internationales, 
Comptabilité, Management et Audit   ( CMA. 

o :العلوم القانونية والسياسية   
 .قانون وتدبير المنازعات، دينامية النظام الدولي، التدبير االستراتيجي للموارد البشرية في اإلدارات والمقاوالت

o  :القانون الخاص 
ئي والعلوم الجنائية، قانون األعمال واالستثمار، قوانين األسرة والهجرة، قانون العقود والعقار، القانون الجنا

 .القضاء والتحكيم الوطني والدولي
 

 
 
 
 

شارع األمم المتحدة، ص.ب:  
 الرباط -أكدال – 121

 325 27 77 537الهاتف: 
 5831 11 21 11الفاكس: 

www.fsjesr.ac.ma 

 

 :التكوينات المتوفرة
  اإلجازة األساسية في: -

Sciences économiques et gestion  
 اإلجازة المهنية: -

Sciences économiques, Techniques d’assurances, Comptabilité en normes 
françaises et internationales. 

 إجازة االمتياز: - 
Sciences politiques

 العلوم القانونية ، القانون العام الماستر في: -
 في: صالماستر المتخص -

 Economie des territoires/Monnaie, finance        
 الدكتوراه في:-

علم السياسة والقانون ، اري والعلوم اإلداريةالقانون اإلد، المالية العامة، العالقات الدولية والقانون الدولي
 .الدستورية

Relations internationales et droit international, finances publiques, Droit 
constitutionnel et Sciences Politiques. 

 وجدة - واالجتماعيةاالقتصادية و القانونيةكلية العلوم 
 
 

 أكدال ـ الرباط - واالجتماعية االقتصاديةالقانونية وكلية العلوم 
 
 

http://www.droit.univ-oujda.ac.ma/
http://www.droit.univ-oujda.ac.ma/
http://wwwdroit.univ-oujda.ac.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=92&Itemid=69
http://wwwdroit.univ-oujda.ac.ma/docs/Fiche%20de%20presentation%20de%20la%20LP%20Banque%20Assurance.pdf
http://wwwdroit.univ-oujda.ac.ma/docs/management%20de%20projets.pdf
http://wwwdroit.univ-oujda.ac.ma/docs/economie%20et%20Management%20des%20Organisations.pdf
http://wwwdroit.univ-oujda.ac.ma/docs/Economie%20Sociale%20et%20Solidaire.pdf
http://wwwdroit.univ-oujda.ac.ma/docs/Zer.Mas11.GSD.Identif.pdf
http://wwwdroit.univ-oujda.ac.ma/docs/Lancement%20Aidouni.doc
http://wwwdroit.univ-oujda.ac.ma/docs/Lancement%20Aidouni.doc
http://wwwdroit.univ-oujda.ac.ma/docs/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9.pdf
http://wwwdroit.univ-oujda.ac.ma/docs/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA%20%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B3%D8%AA%D9%88%D8%B1%D9%8A%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9.pdf
http://wwwdroit.univ-oujda.ac.ma/docs/%D9%82%D9%88%D8%A7%D9%86%D9%8A%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%A9%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%B9%D9%85%D8%A7%D9%84.pdf
http://wwwdroit.univ-oujda.ac.ma/docs/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1.pdf
http://wwwdroit.univ-oujda.ac.ma/docs/%D9%82%D8%A7%D9%86%D9%88%D9%86%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D9%88%D8%AF%20%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%D8%A7%D8%B1.pdf
http://wwwdroit.univ-oujda.ac.ma/docs/avis%20master%20payant.doc
http://wwwdroit.univ-oujda.ac.ma/docs/avis%20master%20payant.doc
http://wwwdroit.univ-oujda.ac.ma/docs/avis%20master%20payant.doc
http://wwwdroit.univ-oujda.ac.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=92&Itemid=69
http://wwwdroit.univ-oujda.ac.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=92&Itemid=69
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زنقة محمد بن أحمد الركراكي، 

 الرباط -مدينة العرفان

  5831 11 11 11/12 52الهاتف:   

 5831 11 11 81الفاكس: 
www.fdes.ac.ma 

 

 :التكوينات المتوفرة
 والتدبير. الفرنسية، العلوم االقتصاديةباللغة  القانونالعربية ،باللغة  القانون اإلجازة األساسية في: -

 :في اإلجازة المهنية -

Gestionnaire Comptable et Financier (GECOFI) 

Transport-Logistique Supply Chain Management 

Professions Financières, Economiques et de Gestion « bac » 

Professions Financières, Economiques et de Gestion «bac+2 » 

Gestionnaires Juridiques de transport de marchandise

 القانون الجنائي والعلوم الجنائية الماستر في: -

Droit public des affaires  

Etudes internationales et diplomatiques  

Sciences politiques et droit constitutionnel 

Echanges internationaux et Organisation Mondiale duCommerce  

Environnement et Développement durable 

Juriste d'affaires. 

 القانون والممارسة القضائية، قانون األعمال والمقاوالت الماستر المتخصص في: -

 Marketing et Management Commercial 

 Finance des Marchés et de l'Entreprise 

 Management Hôtelier et Touristique 

 Contrôle, Comptabilité et Audit  

 Entrepreneuriat et Développement International  

تدبير الشأن      قانون األعمال والمقاوالت، تنظيم السلطات العامة المهن القضائية والقانونية الدكتوراه في: -

 .العام

Stratégie et gouvernance des organisations 

Prise de décision en économie 

Mondialisation et développement                           
 

 

 

 
 

 8228زنقة وطا حصاين،ص.ب:

 سال الجديدة
  5831 53 38 12/52الهاتف:   

 5831 53 38 51الفاكس: 
www.fsjess.ac.ma 

 

 :التكوينات المتوفرة
 العام القانون العلوم االقتصادية، القانون الخاص بالعربية، القانون الخاص بالفرنسية،ة األساسية في:اإلجاز- 

 .بالفرنسية العام القانون بالعربية،

 

 العرفان الرباط - واالجتماعيةاالقتصادية و القانونيةالعلوم كلية 
 
 

 سال - واالجتماعيةاالقتصادية و القانونيةكلية العلوم 
 
 

http://fsjes-souissi.um5s.ac.ma/images/stories/pdf/lp_data/gestionnaire_comptable_et_financier.pdf
http://fsjes-souissi.um5s.ac.ma/images/stories/pdf/lp_data/transport-logistique_supply_chain_management.pdf
http://fsjes-souissi.um5s.ac.ma/images/stories/pdf/lp_data/professions_financires_economiques_et_de_gestion__bac_.pdf
http://fsjes-souissi.um5s.ac.ma/images/stories/pdf/lp_data/professions_financires_economiques_et_de_gestion_bac2_.pdf
http://fsjes-souissi.um5s.ac.ma/images/stories/pdf/lp_data/gestionnaire_juridique_de_transport_de_marchandises.pdf
http://fsjes-souissi.um5s.ac.ma/images/stories/pdf/sciences_criminelles.pdf
http://fsjes-souissi.um5s.ac.ma/images/stories/docs/masters/master_droit_public_des_affaires.pdf
http://fsjes-souissi.um5s.ac.ma/images/stories/docs/masters/master_etudes_internationales_et_diplomatiques.pdf
http://fsjes-souissi.um5s.ac.ma/images/stories/docs/masters/master_droit_constitutionnel_et_sciences_politiques.pdf
http://fsjes-souissi.um5s.ac.ma/images/stories/docs/masters/master_omc.pdf
http://fsjes-souissi.um5s.ac.ma/images/stories/docs/masters/master_edd.pdf
http://fsjes-souissi.um5s.ac.ma/images/stories/docs/masters/master_juriste_affaires.pdf
http://fsjes-souissi.um5s.ac.ma/images/stories/docs/droit_des_affaires_et_des_entreprises.pdf
http://fsjes-souissi.um5s.ac.ma/images/stories/docs/droit_des_affaires_et_des_entreprises.pdf
http://fsjes-souissi.um5s.ac.ma/images/stories/docs/masters/descriptif_master_mmc.pdf
http://fsjes-souissi.um5s.ac.ma/images/stories/docs/masters/master_fme.pdf
http://fsjes-souissi.um5s.ac.ma/images/stories/docs/masters/master_mht.pdf
http://fsjes-souissi.um5s.ac.ma/images/stories/docs/masters/master_cca.pdf
http://fsjes-souissi.um5s.ac.ma/images/stories/pdf/master_edi.pdf
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 اإلجازة المهنية في: -

Agent Auditeur et Contrôleur de Gestion, Chargé de Clientèle de Particuliers 

en Banque, Entrepreneuriat et Création d'Entreprise, Techniques des 

Assurances, Techniques Bancaires. 
 الماستر في: -

o :العلوم االقتصادية 
Entrepreneuriat et Ingénierie Managériale, Ingénierie Financière Publique, 
Risque et Management de la Banque. 

o :القانون بالعربية 
لمالية لالدارة والجماعات تدبير الموارد البشرية وا، الدبلوماسية المغربية، ريالقضاء اإلدا، اإلستشارة القانونية

 .العلوم والمهن الجنائية، العلوم السياسية، التدبير اإلداري المحلي، المحلية
o :القانون بالفرنسية 

Droit Foncier et Notarial, Droit des Collectivités Locales. 
 
 
 

 

 

، طريق 3المركب الجامعي، كلم 
 سطات 155الدار البيضاء، ص.ب: 

 5823 12 12 32: الهاتف
 5823 12 55 51الفاكس:  

www.fsjes-settat.ac.ma 

 

 التكوينات المتوفرة:
 

Sciences économiques et gestion 
 العلوم والتقنيات الضريبية، ني للمقاولةالمستشار القانو، التسويق والتواصل السياسي اإلجازة المهنية في: -

Agent de développemnet social (Gestion), Gestion et administration du 
personnel, Métier de chef comptable, Science de sécurité, Technique de 
banque et d'assurance. 

، والتعمير قانون العقار، الحكامة المحلية، تدبير وافتحاص إدارات الدولة والجماعات المحلية الماستر في: -
 .العلوم والتقنيات الضريبية، المقاولة والقانون

Droit des Relations d'Affaires (Droit Privé), Marketing et Action Commercial, 
Economie sociale et solidaire, Expertise économique, Ingénierie de la décision 
(Economie), Management - Finances d'Entreprises (Gestion), Partenariat 
Public Privé, Politiques Publiques, Sécurité et Gestion des Risques. 

 الماستر المتخصص في: -
Commerce International 

 : الدكتوراه في -
Sciences Economiques 
Gestion 
Droit Privé 
Droit Public 
Sciences Politiques. 

 
 
   

 
 

 سطات - واالجتماعيةاالقتصادية و القانونيةكلية العلوم 
 
 

http://fsjes-sale.um5s.ac.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=53&Itemid=51
http://fsjes-sale.um5s.ac.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=54
http://fsjes-sale.um5s.ac.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=54
http://fsjes-sale.um5s.ac.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=52
http://fsjes-sale.um5s.ac.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=55
http://fsjes-sale.um5s.ac.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=57&Itemid=55
http://fsjes-sale.um5s.ac.ma/index.php?option=com_content&view=article&id=58&Itemid=56
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 الطريق القديمة للمطار 
 طنجة -1313ص.ب: 

 5832 32 32 55/  32الهاتف: 
 5832 32 32 15الفاكس:

www.fsjest.ma 
fsjest1@menara.ma 

 

 التكوينات المتوفرة:
 

Sciences économiques et gestion 

 

Finance et Comptabilité 
 
تدبير الشأن  ،القانون المدني واألعمال، ون والعلوم اإلدارية للتنميةنالقا ،ألحداثاضاء قالطفولة و: الماستر في -

 .العام المحلي
Finance, Banque et Marchés, Logistique Portuaire et Transport International, 
Genre et droits des femmes des deux rives de la méditérranée, Droit des 
affaires, Master Management des Organisations. 

 
 المستدامة. والتنمية االقتصاد: الدكتوراه في -
 

 
 

 

 الحسن الثاني شارع
 83555إفران  – 155ص.ب: 

 WWW.AUI.MA 5838 51 25 15الفاكس: /  5838  51 23 11:الهاتف

 

 التكوينات المتوفرة:
 سنوات. 2إدارة األعمال المالية، التجارة الدولية، التدبير، التسويق، مدة الدراسة بكالوريوس في:  -

 

 :معايير القبول
)يمكن هذا االختبار اإلجباري من  اختبار عام للقبول + ا في البكالورياانتقاء أولي حسب النتائج المحصل عليه

تقييم مدى قدرة المرشح على متابعة الدراسة الجامعية؛ وال يعتمد هذا االمتحان على برنامج محدد بقدر ما هو 
شفويا من المرشحون المقبولون في هذا االختبار يمكن أن يجتازوا امتحانا  اختبار عام لمؤهالت المرشحين؛

طرف لجنة مؤلفة من أساتذة جامعة األخوين(.االنجليزية ليست شرطا أوليا للقبول ، لكن يجب على المرشحين 
 .TOEFL في نقطة 531الذين تم انتقاؤهم إثبات مستواهم في االنجليزية بالحصول على معدل 

 
 مدة الدراسة  سنتان. إدارة األعمال،ماجستير في:  -
 

 :معايير القبول
 )اإلجازة أو ما يعادلها( + انتقاء بناء على االمتياز األكاديمي.درجة البكالوريوس  -

 
 
 
 
 
 

 طنجة -واالجتماعية االقتصادية و القانونيةكلية العلوم 
 
 

 األخوين ـ إفران -واالجتماعية صادية االقتالقانونية وكلية العلوم 
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كليـات الشريعـة واللغـة 
 العربية وأصول الدين

 والعلوم الشرعية 
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 المسالك والوحدات
 

 مسلك الشريعة والقانون 

 مسلك الدراسات الشرعية

 والواقع المعاصر  

 مسلك أصول الدين 

 مسلك الدراسات العربية 
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 لمزار آيت ملول
 أكادير - 82ص.ب: 

  5825 25 12 15/25 15الهاتف: 
 5825 25 12 25الفاكس:  

www.fac-chariaa.ma 

 
 

 التكوينات المتوفرة:
 مسار الدراسات الشرعية - الشريعة والقانون : مسار القضاء والتوثيق اإلجازة األساسية في: -
 أحكام األسرة في الفقه والقانون الماستر في: -
 ب المالكي والتشريع المعاصرالمذه الدكتوراه في: -

 

 
 ملف الترشيح لسلك اإلجازة:

 النسخة األصلية من  البكالوريا، 
 نسخة من عقد االزدياد ، 
 16 صور شخصية، 
 16  حشتحمل طابعا بريديا و عنوان  المترأظرفه، 
 نسخة مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية، 
 نسخة مصادق عليها من شهادة البكالوريا، 
 لصحيالملف ا، 
 .مطبوع خاص  يطلب من الكلية 

 في بداية شهر شتنبر من كل سنة جامعية.التسجيل: 
 
 
 
 

 

مقر المدرسة الجشتيمية، قرب 
 تارودانت -المسجد الكبير 

  5825 25 12 15/25 15الهاتف: 
 5825 25 12 25الفاكس:  

www.fac-chariaa.ma 

 
 

 

 التكوينات المتوفرة:
 الشريعة والقانون اإلجازة األساسية في: -

 
 ملف الترشيح لسلك اإلجازة:

 

 ؛لبكالورياالشهادة األصلية ل 
 5 نسخ مصادق عليها من شهادة البكالوريا؛ 
 الدفتر الصحي للطالب يسحب من الثانوية؛ 
 16 ؛صور شخصية 
 16 ؛حشتحمل طابعا بريديا وعنوان المتر أظرفه 
 ؛ا من بطاقة التعريف الوطنيةممصادق عليه نسختان 
 دة عدم العمل بالنسبة لحاملي شهادة البكالوريا الحرة؛شها 
 نسختان من عقد االزدياد األصلي؛ 
 يطلب من الكلية. مطبوع خاص 

 

 ؛طالب 041عدد المقاعد  -مالحظة:
 المعنيين بالتسجيل في الكلية هم الطلبة المنتمين لمدينة تارودانت وضواحيها. -           

 

 ـرأكاديـ -كليــة الشريعــة 
 

 تارودانت -آيت ملول  ملحقة كليــة الشريعــة 
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، 128حي السالم . ص ب 
  15.48.88.89.36الهاتف:  لسمارةا

 

 التكوينات المتوفرة:
 

 

 لشرعية والواقع المعاصر وتتوزع فصول الدراسة إلى:االدراسات مسلك  اإلجازة األساسية في: -
أمهات العلوم الشرعية واللغوية مع ما يكملها من ويتوزع على أربعة فصول تضم  جذع مشترك*             

 .بالواقع والمحيطعلوم التفتح والربط 
 .فقه األموال والمعامالت   القرآن والحديث مسارين:ويضم  مسار التخصص*            

 
 

 ملف الترشيح لسلك اإلجازة:
 

 الشهادة األصلية للباكالوريا 
 نسختان مطابقتان لألصل من شهادة الباكالوريا  
  (2أظرفة متنبرة تحمل إسم وعنوان الطالب ) 
 (2صور فوتوغرافية ) حديثة 
 نسخة من عقد االزدياد  
 نسخة مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية 
 ة(بطاقة معلومات )تسلم من الكلي 

 
 

 
 

 

 

 فاس  15حي الزهور،ص.ب: 
  5838 15 21 23الهاتف: 

 5838 15 53 51الفاكس:   
www.chariaafes.com 

 
 
 

 التكوينات المتوفرة:
 

 لفقهية والقانونيةالدراسات ااإلجازة األساسية في: -

 القضاء والتوثيق،المصطلحات والقواعد الشرعية:الماستر في -

 األصولي. حمناهج البحث في القرآن والسنة، المصطل الدكتوراه في: -
 

 

 ملف الترشيح لسلك اإلجازة:
 النسخة األصلية من  البكالوريا، 
 نسخة من عقد االزدياد ، 
 16 صور شخصية، 
 16 حشا و عنوان  المترديأظرفه تحمل طابعا بري، 
 نسخة مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية، 
 نسخة مصادق عليها من شهادة البكالوريا، 
 الملف الصحي، 
 .مطبوع خاص  يطلب من الكلية 

 في بداية شهر شتنبر من كل سنة جامعية.التسجيل: 
 

 فــاس -كليــة الشريعــة 
 

 السمارة - كلية العلوم الشرعية
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 شارع عالل الفاسي
 مراكش   – 1553ص.ب: 

 5825 35 21 21الهاتف: 
 5825 35 53 22الفاكس:  

fla.ma@iam.ma 

www.flam.univ.ma 

 
 التكوينات المتوفرة:

 : الدراسات العربية. في ةاإلجازة األساسي -
 لتلقي.جماليات النص األدبي في الغرب اإلسالمي وأنماط ا :يالدكتوراه ف -

 معايير القبول بسلك اإلجازة:
 البكالوريا + معايير تحددها الجامعة.

 

 ملف الترشيح لسلك اإلجازة:
 النسخة األصلية من  البكالوريا، 
 نسخة من عقد االزدياد ، 
 16 صور شخصية، 
 16 حشحمل طابعا بريديا و عنوان  المترأظرفه ت، 
 نسخة مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية، 
 خة مصادق عليها من شهادة البكالوريانس، 
 الملف الصحي، 
 يطلب من الكلية. مطبوع خاص 

 

 في بداية شهر شتنبر من كل سنة جامعية.التسجيل: 
 

 

 
 

شارع عبد الخالق الطريس 
 تطوان – 28ص.ب: 

  5832 21 11 51الهاتف: 
 5832 21 32 12الفاكس: 

www.facossed.ma 
facossed@iam.net.ma 

 

 التكوينات المتوفرة:

 

 الفلسفة والفكراإلسالمي والحضارة، أصول الدين وتاريخ األديان:في ةاإلجازة األساسي -
 عقيدة والفكر في الغرب االسالميال:الماستر في  -
 الدراسات العقدية والفكريةالدكتوراه في: -

 
 

 ملف الترشيح لسلك اإلجازة:
 النسخة األصلية من  البكالوريا، 
 نسخة من عقد االزدياد ، 
 16 صور شخصية، 
 16 حشحمل طابعا بريديا و عنوان  المترأظرفه ت، 
 نسخة مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية، 
 خة مصادق عليها من شهادة البكالوريانس، 
 الملف الصحي، 
 .مطبوع خاص يطلب من الكلية 

 

 في بداية شهر شتنبر من كل سنة جامعية.التسجيل: 

 مراكش -كلية اللغة العربية 
 

 تطوان -كلية أصول الدين 
 

mailto:fla.ma@iam.ma
mailto:fla.ma@iam.ma
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 كليـات متعددة 

 التخصصات
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  المسالك والوحدات

 علوم المادة فيزياءمسلك 

 يمياءعلوم المادة كمسلك 

 ر  والكون علوم األمسلك 

 الدراسات الفرنسية مسلك

 الدراسات اإلسبانية مسلك

 الدراسات اإلسالمية مسلك

 الدراسات العربية مسلك

 مسلك العلوم االقتصاد والتدبير

 مسلك القانون بالعربية والفرنسية
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مغيلة   – 823ص.ب: 

 بني مالل
 5823 55 12/22/52/81:الهاتف

 5823 55 82 51الفاكس:
www.ucam.ac.ma/etablissements 

/index.htm 
 

 :التكوينات المتوفرة
)الفيزياء(، علوم األرض والكون، علوم الحياة،        )الكيمياء(، علوم المادة : علوم المادةفي األساسية اإلجازة-

 العلوم االقتصادية

 ر القبول:معايي
 بكالوريا

 

 
 

 

 
   5823 35 25 51:الهاتف الجديدة

 

 :التكوينات المتوفرة
 : العلوم االقتصادية والتسيير)تسيير المقاوالت(في األساسية اإلجازة -
 التسيير الصناعي، التدبير الصناعي )إحداث المقاوالت والتجديدات تدبير المنظمات( اإلجازةالمهنية في:-

 :معايير القبول
 بكالوريا 

 

 
 
 
 

 ocpالحي الجديد، البيوت 
 خريبكة 158ص.ب: 

  5823 181649الهاتف:
 5823 540349الفاكس:

www.fpk.ac.ma 

 

 :التكوينات المتوفرة
 .العربية ت)باللغة العربية(، الدراسا الجغرافيا في: األساسية اإلجازة-
اآللية والمعلوميات الصناعية، الهندسة المعدنية، الصيانة الصناعية، االلكترونيك،  في: المهنية اإلجازة-

 االلكتروتكنيك، الشبكات واالليات.

 معايير القبول:
 بكالوريا

 

 
 
 

 

 ، سلوان355ص.ب: 
 الناضور 12155 

 5831 38 5152الهاتف:
 5831 15 21 51الفاكس:  

www.univ-oujca.ac.ma/fpn6.html 

 

 كوينات المتوفرة:الت
 الدراسات ،الدراسات الفرنسيةوالتسيير،  داالقتصا القانون الخاص، القانون العام، :اإلجازة األساسية في -

علوم المادة ، الرياضيات والمعلوميات ،الرياضيات المطبقة ،الدراسات اإلسالمية ،العربية،الدراسات اإلسبانية
 .اةالحي علوم، علوم المادة كيمياء ،فيزياء

بكالوريا +  والرياضيات والمعلوميات )بكالوريا علوم رياضية أو بالنسبة للرياضيات المطبقة معايير القبول:
 دراسة الملف(،  بكالوريا جميع الشعب بالنسبة للباقي. 

 

 بني مالل - ة متعددة التخصصاتكليال
 

 الجديدة - ة متعددة التخصصاتكليال
 

 خريبكة - ة متعددة التخصصاتكليال
 

 الناضور - متعددة التخصصات ةكليال
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 ملف الترشيح:
 البكالوريا، 
 صحي،الملف ال 
 14 نسخ مصادق عليها من شهادة البكالوريا، 
 14 يف الوطنيةنسخ من بطاقة التعر، 
 14 من عقد االزدياد، نسخ 
 ،شهادة اإلقامة 
 16 صور شخصية، 
 12 وعنوان المترشح أظرفه تحمل طوابع بريدية. 

 

 
 
 

 135ص.ب: 
 ورزازات 

5825558125 www.univ-ibnzohr.ac.ma/fpo 

 التكوينات المتوفرة:

 اإلجازة المهنية في: -

 تدبير اإلنتاج السمعي البصري والسينمائي .

 التقنيات السينمائية والسمعية البصرية الصوت والصورة .

 السياحة التدبير والتواصل .

 اإلعالميات وتسيير المقاوالت .

 جيوتكنيك ومناجم .

 تقنيات استغالل الطاقات المتجددة .

 معايير القبول:

تصادية أو تدبير محاسباتي علوم انسانية أو علوم اقأو بكالوريا آدابتدبير اإلنتاج السمعي البصري والسينمائي:  -
 .ما يعادلها أو العلوم التجريبية  أو العلوم الرياضية أو

التقنيات السينمائية والسمعية البصرية الصوت والصورة: بكالوريا علوم تجريبية، علوم رياضية، مع نتائج  -
 جيدة في المواد األدبية، دراسة الملف ومحادثة. 

أوما أو علوم انسانية أو علوم اقتصادية أو تدبير محاسباتي  بكالوريا آداب التدبير والتواصل في السياحة: -
 .يعادلها

أوالعلوم  علوم اقتصادية أوالتدبير المحاسباتي أوالعلوم التجريبية بكالوريااإلعالميات وتسيير المقاوالت:  -
 .أوما يعادلها الرياضية

. كما يمكن للطلبة الذين تبثوا ما يعادلهاتجريبية أوعلوم رياضية أوالعلوم ال بكالوريا جيوتكنيك ومناجم: -
 السداسيات األربع ولوج السداسيتين الخامسة والسادسة. 

 العلوم الرياضية أو العلوم التجريبية أو العلوم والتكنولوجيات. بكالوريا تقنيات استغالل الطاقات المتجددة: -
 

 

 

 

 

 
 

 ورزازات - متعددة التخصصات ةكليال
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 سيدي بوزيد
 أسفي - 5112ص.ب: 

  5825 11 23 81:الهاتف
 5825 11 1695الفاكس:

www.fps.ukam.ac.ma 

 

 :التكوينات المتوفرة

 في: الرياضيات والمعلوميات األساسية اإلجازة -

 
 
 

 

 1223ص.ب:  تازة المحطة،
 تازة

  58 38 21 12 11 الهاتف:
  58 38 21 12 15الفاكس: 

www.usmba.ac.ma 

 

 :التكوينات المتوفرة

 )الكيمياء(، علوم المادة مادةعلوم اإلعالم والتواصل، علوم ال   في: الدراسات الفرنسية األساسية اإلجازة -
الخاص باللغة العربية،  ن)الفيزياء(، علوم األرض والكون، علوم الحياة، العلوم االقتصادية والتسيير، القانو

 والحضارة خالدراسات العربية، التاري
 .الهندسة الميكانيكية، الطرائق والتحاليل الفيزيائية والكيميائية في: المهنية اإلجازة -

  ير القبول:معاي 
 بكالوريا 

 ملف الترشيح:

 لبكالوريال الشهادة األصلية، 
 صحي،الملف ال 
 13 نسخ مصادق عليها من شهادة البكالوريا، 
 من بطاقة التعريف الوطنية ةنسخ ، 
 ة من عقد االزدياد،نسخ 
 16 صور شخصية، 
 16 وعنوان المترشح أظرفه تحمل طوابع بريدية . 

 الحرة يضيف الطالب شهادة عدم العمل. البكالوريا شهادةبالنسبة لحاملي : ملحوظة
 

 
 

 

  زنقة موالي الحسن األول،
 تطوان -رتيلام، 211ص.ب: 

 5832 698068الهاتف : 
 31 98 97 0539الفاكس: 

www.fptitouan.uae.ma 

 

 :التكوينات المتوفرة
 الخاص باللغة العربية، القانون العام باللغة العربية نعلوم االقتصادية والتسيير، القانو: الفي األساسية اإلجازة-

 

 معايير القبول:
 بكالوريا 

 

 آسفــي - متعددة التخصصات ةكليال
 

 تازة - متعددة التخصصات ةكليال

 تطوان - متعددة التخصصات ةكليال
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 www.univ-ibnzohr.ac.ma  تارودانت

 

 اإلجازة المهنية في: -

 بيوتكنولوجيا نباتية .

 الفالحة الغذائية.
 تثمين المنتوجات الفالحية. 
 بير المقاوالتالمعلوميات وتد.

 اللوجستيك والتصدير. 
 التنشيط السوسيوثقافي  .

 تدبير المعاهد ذات الطابع االجتماعي. 

 القبول:رمعايي

علميةةةةةةةة أو بكالوريةةةةةةةا تثمةةةةةةةين المنتوجةةةةةةةات الفالحيةةةةةةةة:  -الفالحةةةةةةةة الغذائيةةةةةةةة  -بيوتكنولوجيةةةةةةةا نباتيةةةةةةةة   -
 تقنية ، دراسة الملف ومحادثة. 

علميةةةةةةةة أو علةةةةةةةوم اقتصةةةةةةةادية بكالوريةةةةةةةا  اللوجسةةةةةةةتيك والتصةةةةةةةدير: -تالمعلوميةةةةةةةات وتةةةةةةةدبير المقةةةةةةةاوال -
 ، دراسة الملف ومحادثة.أوما يعادلهاأو تدبير محاسباتي 

 من المسلكين السابقين. 4و 0التنشيط السوسيوثقافي: تثبيت السداسيتين  -
مةةةةةةةةن المسةةةةةةةةالك الةةةةةةةةثالث  2 و 3تثبيةةةةةةةةت السداسةةةةةةةةيتين  تةةةةةةةةدبير المعاهةةةةةةةةد ذات الطةةةةةةةةابع االجتمةةةةةةةةاعي: -
 .لسابقةا

 ملف الترشيح:
 لبكالوريال الشهادة األصلية، 
 صحي،الملف ال 
 13 نسخ مصادق عليها من شهادة البكالوريا، 
 من بطاقة التعريف الوطنية ةنسخ ، 
 ة من عقد االزدياد،نسخ 
 16 صور شخصية، 
 16 وعنوان المترشح أظرفه تحمل طوابع بريدية. 

 
 
 

 

  زنقة موالي الحسن األول،
 تطوان -رتيلام، 211ص.ب: 

 5832 698068الهاتف : 
 31 98 97 0539الفاكس: 

www.fpe-umi.net 

 

 المتوفرة:التكوينات 
 ، العربية، اإلسالمية: الدراسات الفرنسيةفي األساسية اإلجازة -
تنسيق  إلعالميات، الشباكات واالتصال،تدبير الموارد البشرية، السياحة والثراث، االمهنية في:  اإلجازة -

 .وتنشيط مشاريع التنمية المحلية
 

 معايير القبول:
 + انتقاء حسب الملف + اختبار كتابي بكالوريا

 

 تارودانت - متعددة التخصصات ةكليال
 

 الرشيدية - لتخصصاتمتعددة ا ةكليال
 

http://www.fpe-umi.net/
http://www.fpe-umi.net/
https://fr-fr.facebook.com/pages/%D8%A5%D8%AC%D8%A7%D8%B2%D8%A9-%D9%85%D9%87%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D9%81%D9%8A-%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%B4%D9%8A%D8%B7-%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%84%D9%8A%D8%A9-CAPDL/196767913698128
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 4102العدد الثامن،  تكوينات بعد البكالوريا،

 
 

 09صفحة 

 :لإلجازة المهنية ملف الترشيح

 لبكالوريال األصلية الشهادة، 
 14 نسخ مصادق عليها من شهادة البكالوريا، 
 14  من عقد االزدياد ) باللغتين العربية والفرنسية(،نسخ 
 14 نسخ من بطاقة التعريف الوطنية ، 
 بنسختين مصادق عليهما؛ النسخة األصلية من آخر دبلوم مصحوبة 
 الوريا( مصحوبا بنسختين مصادق عليهما ؛كشف النقط األصلي للسنتين األولى والثانية )بعد البك 
 12 صور شخصية، 
 14 ؛وعنوان المترشح أظرفه تحمل طوابع بريدية 
 صحي،الملف ال 
 شهادة عدم العمل 
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 كليـة علــوم 

 الرتبيــة
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 المسالك والوحدات
 

 مسلك الدراسات الفرنسية

 والتربية والتواصل والثقافة 

 مسلك الدراسات االنجليزية 

 واللغة والبيداغوجيا

 مسلك تقنيات البيع 

 وتعويد الزبون
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شارع  محمد بن عبد هللا الركراكي، 
 الرباط –، مدينة العرفان 1512ص.ب: 

 5831 11 52 15/ 52 الهاتف:
 5831 11 13 52الفاكس: 

www.fse.ac.ma 

 

 التكوينات المتوفرة:

)التواصل، التربية  ة)اللغة والبيداغوجيا(، الدراسات الفرنسي الدراسات االنجليزية في: ةاإلجازة األساسي - 

 (.ةوالثقاف

 وسيط اجتماعي، منشط سوسيوثقافي . اإلجازة المهنية في: -

 .مسلك تقنيات البيع وتعويد الزبون -

 :بمسلك الدراسات االنجليزية معايير القبول

 )كتابي، شفوي(. )أربع سداسيات مثبتة(، انتقاء، رائز القبول دبلوم الدراسات الجامعية العامة

 زية:الترشيح لمسلك الدراسات االنجليملف 

 طلب خطي موجه للعميد، 

 للدبلوم، مصادق عليها ةنسخ 

 مصادق عليها من شهادة البكالوريا ةنسخ، 

 لكشف نقط السداسيات األربع،  مصادق عليها ةنسخ 

 ،رسالة التحفيز 

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها ، 

 12 صور شخصية ، 

 13تحمل طابع البريد وعنوان الطالب أظرفه ، 

 ظرف من الحجم الكبير،ن عقد االزديادنسخة م ، 

 .مطبوع التسجيل 

 

 .يوليوز 11يودع الملف قبل 

 :ةبمسلك الدراسات الفرنسي معايير القبول
المحصل عليها خالل الثالث سنوات األخيرة من التعليم الثانوي وكذلك  ةبكالوريا، انتقاء حسب نقط اللغة الفرنسي

 ب في الكتابي والشفوي.الميزات، مباراة لتقييم مستوى الطال

 :ةالترشيح لمسلك الدراسات الفرنسيملف 
 طلب خطي موجه للعميد، 

 مصادق عليها من شهادة البكالوريا ةنسخ ، 

 لكشف نقط الثالث سنوات األخيرة من التعليم الثانوي،  مصادق عليها ةنسخ 

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها، 

 12 صور شخصية، 

 طابع البريد وعنوان الطالب نحمالي ظرفان، 

 نسخة من عقد االزدياد، 

 ،ظرف من الحجم الكبير 

 مطبوع التسجيل. 

 .يوليوز 11يودع الملف قبل 

 ة علوم التربيةكلي
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 المهنية: بسلك اإلجازة معايير القبول

تثبيت جميع وحدات األسدس األول والثاني من أحد مسالك: الدراسات الفرنسية، الدراسات االنجليزية،علم 
النفس، الجغرافيا، الفلسفة، االقتصاد، القانون....مع التحكم في اللغتين الفرنسية والعربية.دراسة  االجتماع، علم

 الملف، تقييم كتابي باللغتين الفرنسية والعربية، محادثة.
 

 :المهنية الترشيح لسلك اإلجازةملف 

 ،طلب خطي موجه للعميد 
 مصادق عليها من شهادة البكالوريا ةنسخ، 
 كشف نقط السنة األولى)األسدس األول والثاني(، يها منمصادق عل ةنسخ 
 نسخة من عقد االزدياد، 
 12 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها،صور شخصية ، 
 13تحمل طابع البريد وعنوان الطالب أظرفه، 
  ،ظرف من الحجم الكبير 
 .مطبوع التسجيل 

 يوليوز.11يودع الملف قبل 
 

 :يات البيع وتعويد الزبونبمسلك تقن معايير القبول

دبلوم الدراسات الجامعية العامة، دبلوم الدراسات الجامعية المهنية)أربع سداسيات مثبتة(، الدبلوم الجامعي 
 للتكنولوجيا، شهادة التقني العالي أو ما يعادله، انتقاء، محادثة.

 

 الترشيح لمسلك تقنيات البيع وتعويد الزبون:ملف 

 طلب خطي موجه للعميد، 
 للدبلوم، مصادق عليها ةنسخ 
 مصادق عليها من شهادة البكالوريا ةنسخ، 
 ،كشف نقط السداسيات األربع 
 ،نهج السيرة 
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها، 
 14 صور شخصية، 
 طابع البريد وعنوان الطالب نحمالظرفاني، 

 ظرف من الحجم الكبيرنسخة من عقد االزدياد ،. 

 يوليوز.31 يودع الملف قبل
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  1515حي المستشفى،  ص.ب. : 
 مراكش  55555سيدي عباد 

 5825 33 25 25الهاتف: 
 5825 53 25 51الفاكس:  

www.fmpm.ucam.ac.ma 
www.ucam.ac.ma 

 

 

 التكوينات المتوفرة:
سنوات )عالجات تمريضية في السنة الثالثة تدريب خارجي في السنة الثالثة،  0: مدة الدراسة العام الطب -0

 ، الخامسة، السادسة  تدريب داخلي في السنة السابعة(ةالرابع
 
 

 المواد األساسية المدرسة بالسنة األولى بكلية الطب
 المعامل عدد الساعات المواد

 0 51 1علم التشريح 

 0 45 1الفيزياء الحيوية 

 0 51 بيولوجيا

 0 41 الطب االجتماعي

 0 51 4علم التشريح 

 0 05 4الفيزياء الحيوية 

 0 31 0الكيمياء الحيوية  

 0 45 علم األجنة –علم األنسجة 
 

 :بكلية الطب  معايير القبول
أو حاصال على  ي العلوم الرياضية " أ " أو "ب"، العلوم التجريبية )جميع المسالك(بكالوريا السنة الجارية ف

+ انتقاء حسب المعدل العام للبكالوريا + اختبارات كتابية في العلوم شهادة البكالوريا في الشعب السالفة الذكر
 ( .0دقيقة والمعامل  31الطبيعية ،الكيمياء، الفيزياء والرياضيات )المدة 

 

 شيح لكلية الطب:التر
 www.ucam.ac.maوقع اإللكتروني لجامعة القاضي عياض ميتم الترشيح بالتسجيل على ال

 يونيو. 35قبل وذلك 
 

 ملف الترشيح
 طلب خطي للمشاركة في المباراة؛ -
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية؛ -
والشخصي للتلميذ بالحروف العربية والالتينية ورقمه الوطني أو نسخة شهادة مدرسية تحمل االسم العائلي  -

 من شهادة البكالوريا بالنسبة للحاصلين عليها.
 يوزفاتح يول جل أقصاهأشحين إرسال الملف في ريتعين على المت

 

  2515 - 2513عدد المقاعد برسم السنة الجامعية 
 مقعدا 451 في 4102 – 4103عدد المقاعد برسم السنة الجامعية لقد حدد 

 05.95هي  4102-4103 حددت عتبة االنتقاء إلجراء مباراة الولوج برسم السنة الجامعية
 

 سنوات حسب التخصص 5إلى  3مدة الدراسة التخصص الطبي: -2
 الكيمياء الحيوية، علم التغذية، الصحة والبيئة، األمراض المعدية والطفيلية، المواد األساسية بالتخصص الطبي:

 المناعة وعلم الوراثة، علم الدم وتحاقن الدم، علم األجنة، الفيزياء الحيوية والمواد الحياتية.
 

 :معايير القبول
مباشرة بالنسبة للداخليين بالمركز االستشفائي الجامعي الذين امضوا سنتين فعليتين بالداخلية والمرشحين  -

 العسكرية. العسكريين المقبولين بمباراة المساعدة بالمستشفيات
 عبر مباراة بالنسبة للدكاترة في الطب، الصيدلة أو طب األسنان الممارسين لمدة سنة. -

 مراكش - لية الطب والصيدلةك

http://www.fmpm.ucam.ac.ma/
http://www.fmpm.ucam.ac.ma/
http://www.ucam.ac.ma/
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 ، زنقة طارق بن زياد،12

 ، مرس السلطان البيضاء2185ص.ب: 
 5822 21 11 35الهاتف: 
 5822 25 82 51الفاكس:  

www.fmp-uh2c.ac.ma 
www.uh2c.ac.ma 

 

 التكوينات المتوفرة:

سنوات )عالجات تمريضية في السنة الثالثة تدريب خارجي في السنة الثالثة،  0: مدة الدراسة العام الطب -1
 ، الخامسة، السادسة  تدريب داخلي في السنة السابعة(ةالرابع

علم اإلحياء، الكيمياء الحيوية، علم وظائف  علم التشريح، المواد األساسية المدرسة بالسنة األولى بكلية الطب:
األعضاء، علم النفس، علم الصيدلة، الطب، الجراحة، علم األجنة، علم المستعجالت، التغذية، الفيزياء الحيوية، 

 علم األمراض، الطب االجتماعي والصحة العمومية، علم الطفيليات، علم األمراض. -السميولوجيا
 

 : بكلية الطب معايير القبول

أو حاصال على  بكالوريا السنة الجارية في العلوم الرياضية " أ " أو "ب"، العلوم التجريبية )جميع المسالك(
+ انتقاء حسب المعدل العام للبكالوريا + اختبارات كتابية في العلوم شهادة البكالوريا في الشعب السالفة الذكر

 ( .0دقيقة والمعامل  31الكيمياء، الفيزياء والرياضيات )المدة  الطبيعية،
 

 ملف الترشيح لكلية الطب
 طلب خطي للمشاركة في المباراة؛ -
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية؛ -
شهادة مدرسية تحمل االسم العائلي والشخصي للتلميذ بالحروف العربية والالتينية ورقمه الوطني أو نسخة  -

 من شهادة البكالوريا بالنسبة للحاصلين عليها.
 شحين إرسال الملف في أجل أقصاه فاتح يوليوزرالمت يتعين على

  
  2515 - 2513عدد المقاعد برسم السنة الجامعية 

 مقعدا 211 في 4102-4103لقد حدد عدد المقاعد برسم السنة الجامعية 
 

 05.95هي  4102-4103حددت عتبة االنتقاء إلجراء مباراة الولوج برسم السنة الجامعية 
 
 سنوات حسب التخصص 5إلى  3مدة الدراسة التخصص الطبي:  -2

الكيمياء الحيوية، علم التغذية، الصحة والبيئة، األمراض المعدية والطفيلية،  المواد األساسية بالتخصص الطبي:
 المناعة وعلم الوراثة، علم الدم وتحاقن الدم، علم األجنة، الفيزياء الحيوية والمواد الحياتية.

 

 :معايير القبول

بالنسبة للداخليين بالمركز االستشفائي الجامعي الذين امضوا سنتين فعليتين بالداخلية والمرشحين  مباشرة -
 العسكريين المقبولين بمباراة المساعدة بالمستشفيات العسكرية.

 عبر مباراة بالنسبة للدكاترة في الطب، الصيدلة أو طب األسنان الممارسين لمدة سنة. -
 
 
 
 
 
 

 البيضاء - كلية الطب والصيدلة
 

http://www.fmp-uh2c.ac.ma/
http://www.fmp-uh2c.ac.ma/
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عربي العلوي، شارع محمد بال
 الرباط  - 1253السويسي، ص.ب: 

  5831 11 25 85/ 55 21الهاتف: 
  5831 11 31 51الفاكس:  

www.medramo.ac.ma 
www.um5s.ac.ma 

 

 

 التكوينات المتوفرة:

سنوات )عالجات تمريضية في السنة الثالثة تدريب خارجي في السنة الثالثة،  0: مدة الدراسة الطب العام -1

 دسة  تدريب داخلي في السنة السابعة(، الخامسة، الساةالرابع
علم التشريح، علم اإلحياء، الكيمياء الحيوية، علم وظائف  المواد األساسية المدرسة بالسنة األولى بكلية الطب:

األعضاء، علم النفس، علم الصيدلة، الطب، الجراحة، علم األجنة، علم المستعجالت، التغذية، الفيزياء الحيوية، 
 م األمراض، الطب االجتماعي والصحة العمومية، علم الطفيليات، علم األمراض...  عل-السميولوجيا

 

 : بكلية الطب  معايير القبول
أو حاصال على  بكالوريا السنة الجارية في العلوم الرياضية " أ " أو "ب"، العلوم التجريبية )جميع المسالك(

المعدل العام للبكالوريا + اختبارات كتابية في العلوم  + انتقاء حسبشهادة البكالوريا في الشعب السالفة الذكر
 ( .0دقيقة والمعامل  31الطبيعية ،الكيمياء، الفيزياء والرياضيات )المدة 

 جهة الرباط زمور زعير وجهة طنجة تطوان وجهة الغرب الشراردة بني حسن. التوزيع الجغرافي:
 

 ملف الترشيح لكلية الطب:
 اراة؛طلب خطي للمشاركة في المب -
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية؛ -
شهادة مدرسية تحمل االسم العائلي والشخصي للتلميذ بالحروف العربية والالتينية ورقمه الوطني أو نسخة  -

 من شهادة البكالوريا بالنسبة للحاصلين عليها.
 شحين إرسال الملف في أجل أقصاه فاتح يوليوزريتعين على المت

 
  2515 - 2513ة الجامعية عدد المقاعد برسم السن

 مقعدا 511 في 4102-4103لقد حدد عدد المقاعد برسم السنة الجامعية 
 

 05.38هي  4102-4103حددت عتبة االنتقاء إلجراء مباراة الولوج برسم السنة الجامعية 
 

 سنوات حسب التخصص 5إلى  3مدة الدراسة التخصص الطبي:  -2 
الكيمياء الحيوية، علم التغذية، الصحة والبيئة، األمراض المعدية  المواد األساسية بالتخصص الطبي: -

 والطفيلية، المناعة وعلم الوراثة، علم الدم وتحاقن الدم، علم األجنة، الفيزياء الحيوية والمواد الحياتية.

 :معايير القبول
ين بالداخلية والمرشحين مباشرة بالنسبة للداخليين بالمركز االستشفائي الجامعي الذين امضوا سنتين فعليت -

 العسكريين المقبولين بمباراة المساعدة بالمستشفيات العسكرية.
 عبر مباراة بالنسبة للدكاترة في الطب، الصيدلة أو طب األسنان الممارسين لمدة سنة. -
 سنوات 2: مدة الدراسة الصيدلة -

 :معايير القبول
ة للدراسات المتخصصة، )شعبة البيولوجيا أو علوم األرض دبلوم الدراسات الجامعية العامة، الشهادة الجامعي
 والحياة( أو دبلوم معادل + انتقاء + اختبار كتابي

: الكيمياء التحليلية، علم الصيدلة، علم السموم، قانون الصيدلة، علم العقاقير، علم األحياء المواد األساسية -

 .، علم األمراضالدقيقة، حفظ الصحة االستشفائي والوقاية، السميولوجيا
 
 

 الرباط - كلية الطب والصيدلة
 

file:///D:/produit%20criao%202010-2011/produit%20criao%202010-2011/تكوينات%20بعد%20البكالوريا2010-2011/الإصدار%20النهائي%20لتكوينات%20بعد%20البكالوريا%202011-2012/www.medramo.ac.ma
file:///D:/produit%20criao%202010-2011/produit%20criao%202010-2011/تكوينات%20بعد%20البكالوريا2010-2011/الإصدار%20النهائي%20لتكوينات%20بعد%20البكالوريا%202011-2012/www.medramo.ac.ma
http://www.um5s.ac.ma/
http://www.um5s.ac.ma/
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 /www.ump.ma/SITE_FMPO 14 14 53 0536  حي القدس  وجدة، 724ص.ب: 

 

 التكوينات المتوفرة:

 

، ةسنوات )عالجات تمريضية في السنة الثالثة تدريب خارجي في السنة الثالثة، الرابع 0: مدة الدراسة الطب
 الخامسة، السادسة  تدريب داخلي في السنة السابعة(

 
علم التشريح، علم األحياء، الكيمياء الحيوية، علم وظائف  مواد األساسية المدرسة بالسنة األولى بكلية الطب:ال

األعضاء، علم النفس، علم الصيدلة، الطب، الجراحة، علم األجنة، علم المستعجالت، التغذية، الفيزياء الحيوية، 
 ومية، علم الطفيليات، علم األمراض. علم األمراض، الطب االجتماعي والصحة العم-السميولوجيا

 

 :بكلية الطب  معايير القبول

 

أو حاصال على  بكالوريا السنة الجارية في العلوم الرياضية " أ " أو "ب"، العلوم التجريبية )جميع المسالك(
ية في العلوم + انتقاء حسب المعدل العام للبكالوريا + اختبارات كتابشهادة البكالوريا في الشعب السالفة الذكر

 ( .0دقيقة والمعامل  31الطبيعية ،الكيمياء، الفيزياء والرياضيات )المدة 
 

 ملف الترشيح لكلية الطب
 طلب خطي للمشاركة في المباراة؛ -
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية؛ -
أو نسخة شهادة مدرسية تحمل االسم العائلي والشخصي للتلميذ بالحروف العربية والالتينية ورقمه الوطني  -

 من شهادة البكالوريا بالنسبة للحاصلين عليها.
 شحين إرسال الملف في أجل أقصاه فاتح يوليوزريتعين على المت

 

  2515 - 2513عدد المقاعد برسم السنة الجامعية 
 مقعدا 451 في 4102-4103لقد حدد عدد المقاعد برسم السنة الجامعية 

 
 02.24هي  4102-4103وج برسم السنة الجامعية حددت عتبة االنتقاء إلجراء مباراة الول

 
 

 سنوات حسب التخصص 5إلى  3مدة الدراسة التخصص الطبي: 
الكيمياء الحيوية، علم التغذية، الصحة والبيئة، األمراض المعدية والطفيلية،  المواد األساسية بالتخصص الطبي:

 لفيزياء الحيوية والمواد الحياتية.المناعة وعلم الوراثة، علم الدم وتحاقن الدم، علم األجنة، ا

 :معايير القبول
 

مباشرة بالنسبة للداخليين بالمركز االستشفائي الجامعي الذين امضوا سنتين فعليتين بالداخلية والمرشحين  -
 العسكريين المقبولين بمباراة المساعدة بالمستشفيات العسكرية.

 أو طب األسنان الممارسين لمدة سنة.عبر مباراة بالنسبة للدكاترة في الطب، الصيدلة  -

 
 
 
 
 
 

 وجدة - كلية الطب والصيدلة
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 ، طريق سيدي حرازم22كلم 
 فاس -1523ص.ب: 

 5838 11 23 25/  12الهاتف: 
  5838 11 23 21الفاكس:  

www.fmp-usmba.ac.ma 
www.usmba.ac.ma 

 

 التكوينات المتوفرة:

سنوات )عالجات تمريضية في السنة الثالثة تدريب خارجي في السنة الثالثة،  0الدراسة مدة  الطب العام: -1

 ، الخامسة، السادسة  تدريب داخلي في السنة السابعة(ةالرابع
علم التشريح، علم اإلحياء، الكيمياء الحيوية، علم وظائف  المواد األساسية المدرسة بالسنة األولى بكلية الطب:

فس، علم الصيدلة، الطب، الجراحة، علم األجنة، علم المستعجالت، التغذية، الفيزياء الحيوية، األعضاء، علم الن
 علم األمراض، الطب االجتماعي والصحة العمومية، علم الطفيليات، علم األمراض...  -السميولوجيا

 

 :بكلية الطب  معايير القبول

أو حاصال على  ب"، العلوم التجريبية )جميع المسالك(بكالوريا السنة الجارية في العلوم الرياضية " أ " أو "
+ انتقاء حسب المعدل العام للبكالوريا + اختبارات كتابية في العلوم شهادة البكالوريا في الشعب السالفة الذكر

 ( .0دقيقة والمعامل  31الكيمياء، الفيزياء والرياضيات )المدة  الطبيعية ،
 ر زعير وجهة طنجة تطوان وجهة الغرب الشراردة بني حسن.جهة الرباط زمو التوزيع الجغرافي:

 
 ملف الترشيح لكلية الطب:

 طلب خطي للمشاركة في المباراة؛ -
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية؛ -
شهادة مدرسية تحمل االسم العائلي والشخصي للتلميذ بالحروف العربية والالتينية ورقمه الوطني أو نسخة  -

 لنسبة للحاصلين عليها.من شهادة البكالوريا با
 شحين إرسال الملف في أجل أقصاه فاتح يوليوزريتعين على المت

 

  2515 - 2513عدد المقاعد برسم السنة الجامعية 
 مقعدا 211 في 4102-4103لقد حدد عدد المقاعد برسم السنة الجامعية 

 
 ياز المباراةتعتبة اج

 02.90هي  4102-4103لسنة الجامعية حددت عتبة االنتقاء إلجراء مباراة الولوج برسم ا
 
 سنوات حسب التخصص 5إلى  3مدة الدراسة: التخصص الطبي:  -2
الكيمياء الحيوية، علم التغذية، الصحة والبيئة، األمراض المعدية  المواد األساسية بالتخصص الطبي: -

 ياء الحيوية والمواد الحياتية.والطفيلية، المناعة وعلم الوراثة، علم الدم وتحاقن الدم، علم األجنة، الفيز
 :معايير القبول

مباشرة بالنسبة للداخليين بالمركز االستشفائي الجامعي الذين امضوا سنتين فعليتين بالداخلية والمرشحين  -
 العسكريين المقبولين بمباراة المساعدة بالمستشفيات العسكرية.

 األسنان الممارسين لمدة سنة. عبر مباراة بالنسبة للدكاترة في الطب، الصيدلة أو طب -
 

 سنوات 2: مدة الدراسة الصيدلة -
 :معايير القبول

دبلوم الدراسات الجامعية العامة، الشهادة الجامعية للدراسات المتخصصة، )شعبة البيولوجيا أو علوم األرض 
 والحياة( أو دبلوم معادل + انتقاء + اختبار كتابي

يلية، علم الصيدلة، علم السموم، قانون الصيدلة، علم العقاقير، علم األحياء : الكيمياء التحلالمواد األساسية -
 الدقيقة، حفظ الصحة االستشفائي والوقاية، السميولوجيا، علم األمراض.

 فاس - كلية الطب والصيدلة
 

http://www.fmp-usmba.ac.ma/
http://www.fmp-usmba.ac.ma/
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 الصيدلةروافد كليات الطب و
 

 الواليات و العماالت و األقاليم الروافد  المؤسسة

 كلية 
 الرباط

 وزان، سليمان،القنيطرة، الخميسات، سيدي قاسم، سيدي  تمارة، ،الرباط، سال، الصخيرات
 الفنيدق. ،أنجرة، شفشاون، العرائش، المضيق-أصيلة، تطوان، الفحص، طنجة

 كلية 
 البيضاء

أنفا، ابن مسيك، موالي -الحي المحمدي، الدار البيضاء ،الحي الحسني، عين السبع عين الشق،
ي البرنوصي، النواصر، مديونة، بنسليمان، طان، المحمدية، سيدلمرس الس، رشيد، الفدا

 .، برشيد، سيدي بنورخريبكة سطات، الجديدة،

 كلية 
 فاس

إفران،  ميدلت، الرشيدية، عقوب، صفرو، بولمان، مكناس، الحاجب،يفاس، موالي    
 تاونات.خنيفرة، 

 كلية 
 مراكش

ي، أزيالل، ورزازات، مراكش، شيشاوة، الحوز، قلعة السراغنة، الصويرة، بني مالل، آسف   
طاطا،  تنغير،ملول، شتوكة آيت باها، تارودانت،  آيت - وتنان، إنزكاناإد -أكاديرزاكورة، 

، أساالزاك طانطان، كلميم، تيزنيت، وادي الذهب، أوسرد، العيون، السمارة، بوجدور،
 .طرفاية، سيدي افني، الرحامنة، الفقيه بن صالح، اليوسفية

 كلية
 وجدة

ناضور، وجدة، بركان، تاوريرت، جرادة، فكيك، ال تاونات، تازة، الحسيمة، الرشيدية،
 .الدريوش، جرسيف
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 ات ــــــــــكليـ
 انـــطب األسن 
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 المسالك والوحدات
 

 مسلك طب االسنان 

 مسلك تكنولوجيا مختبر 

 تركيب االسنان

 مساعد في ك مسل

 طب االسنان
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 زنقة أبو العالء الزهار، 12
 البيضاء-رس السلطان، م2181ص.ب: 

 5822 21 11 35الهاتف: 
 5822 22 21 52الفاكس:  

www.fmd-uh2c.ac.ma 
www.fmd-uh2c.ac.ma 

 

 التكوينات المتوفرة:
 سنوات 5)دكتوراه في طب األسنان( : مدة الدراسة طب األسنان  -0

 

 :بكلية طب األسنان معايير القبول
أو حاصال على  بكالوريا السنة الجارية في العلوم الرياضية " أ " أو "ب"، العلوم التجريبية )جميع المسالك(

+ انتقاء حسب المعدل العام للبكالوريا + اختبارات كتابية في العلوم شهادة البكالوريا في الشعب السالفة الذكر
 ( .0دقيقة والمعامل  31الكيمياء، الفيزياء والرياضيات )المدة  الطبيعية ،

 
 ملف الترشيح لكلية طب األسنان:

 طلب خطي للمشاركة في المباراة؛ -
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية؛ -
شهادة مدرسية تحمل االسم العائلي والشخصي للتلميذ بالحروف العربية والالتينية ورقمه الوطني أو نسخة  -

 من شهادة البكالوريا بالنسبة للحاصلين عليها.
 شحين إرسال الملف في أجل أقصاه فاتح يوليوزرن على المتيتعي

 

 ياز المباراةتعتبة اج
 06.31ي ف  4102 - 4103حددت عتبة االنتقاء إلجراء مباراة الولوج برسم السنة الجامعية 

 
  2515 - 2513عدد المقاعد برسم السنة الجامعية 

 مقعدا 051 يف 4102 - 4103لقد حدد عدد المقاعد برسم السنة الجامعية 
 

الفيزياء الحيوية، علم اإلحياء، علم التشريح، مدخل  المواد األساسية المدرسة بالسنة األولى بكلية طب األسنان:
طب األسنان، علم وظائف  تإلى الطب والصحة العمومية، علم األنسجة،  علم األجنة، الكيمياء الحيوية، تقنيا

علم الفيروسات،  األسنان، علم التشريح المرضي، التخدير واإلنعاش،األعضاء العام، علم الجراثيم، علم تشريح 
 والمناعة، المواد الحياتية وتكنولوجيا المختبر، طب أسنان األطفال، علم اللثة، علم األمراض الخاصة. 

تقويم األسنان، التعويض الثابت، التعويض المضاف، المحافظة  : تداريب تكوين في زراعة األسنان،التداريب
 لى األسنان، طب أسنان األطفال الوقائي، تكنولوجيا المختبر، جراحة األسنان.ع

  

 الدار البيضاء    –عتبات ولوج كلية طب األسنان  
 

 العلوم التجريبية العلوم الرياضية السنة الدراسية

4110 4118 05.43 05.43 

4118 4119 05.45 05.45 

4119 4101 05.01 05.01 

4101 4100 05.28 05.28 

4100 4104 06.20 06.20 

4104 4103 06.20 06.20 
 

 سنوات 2الدبلوم الوطني لطب األسنان(: مدة الدراسة طب األسنان ) -2
 :معايير القبول

دكتوراه في طب األسنان أو دبلوم معادل وسنة على األقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والنجات في مباراة 
 الداخلية. 

طب أسنان األطفال الوقائي، التعويض الثابت، التعويض المضاف، المحافظة على األسنان،  اسية:ـ المواد األس
 علم تشريح األسنان، التعويض الفكي والوجهي.

 البيضاء - كلية طب األسنان
 

http://www.fmd-uh2c.ac.ma/
http://www.fmd-uh2c.ac.ma/
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 شارع عالل الفاسي

، مدينة العرفان،  تليزنقة محمد جازو 
 المعاهد -الرباط  - 1212ص.ب: 

  5831 11 51 85/ 15 52الهاتف: 
  5831 11 55 53الفاكس:  

www.fmdrabat.ac.ma 
www.um5s.ac.ma 

 

 وينات المتوفرة:التك

 سنوات 5)دكتوراه في طب األسنان( : مدة الدراسة  طب األسنان -1

 :بكلية طب األسنان  معايير القبول

أو حاصال على  بكالوريا السنة الجارية في العلوم الرياضية " أ " أو "ب"، العلوم التجريبية )جميع المسالك(
ء حسب المعدل العام للبكالوريا + اختبارات كتابية في العلوم + انتقاشهادة البكالوريا في الشعب السالفة الذكر

 ( .0دقيقة والمعامل  31الكيمياء، الفيزياء والرياضيات )المدة  الطبيعية ،
 

 ملف الترشيح لكلية الطب:
 طلب خطي للمشاركة في المباراة؛ -
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية؛ -
لتلميذ بالحروف العربية والالتينية ورقمه الوطني أو نسخة شهادة مدرسية تحمل االسم العائلي والشخصي ل -

 من شهادة البكالوريا بالنسبة للحاصلين عليها.
 شحين إرسال الملف في أجل أقصاه فاتح يوليوزريتعين على المت

 
 ياز المباراةتعتبة اج

 06.42 في 4102 – 4103 حددت عتبة االنتقاء إلجراء مباراة الولوج برسم السنة الجامعية
 

  2515 - 2513عدد المقاعد برسم السنة الجامعية 
 مقعدا 051 في 4102-4103لقد حدد عدد المقاعد برسم السنة الجامعية 

 
 

 

الفيزياء الحيوية، علم اإلحياء، علم التشريح، مدخل  المواد األساسية المدرسة بالسنة األولى بكلية طب األسنان:
وظائف  طب األسنان، علم تة، علم األجنة، الكيمياء الحيوية، تقنياإلى الطب والصحة العمومية، علم األنسج

األعضاء العام، علم الجراثيم، علم تشريح األسنان، علم التشريح المرضي، التخدير واإلنعاش،  علم الفيروسات، 
 ة. والمناعة، المواد الحياتية وتكنولوجيا المختبر، طب أسنان األطفال، علم اللثة، علم األمراض الخاص

تقويم األسنان، التعويض الثابت، التعويض المضاف، المحافظة  : تداريب تكوين في زراعة األسنان،التداريب
 على األسنان، طب أسنان األطفال الوقائي، تكنولوجيا المختبر، جراحة األسنان.

 
 الرباط –عتبات ولوج كلية طب األسنان 

 

 بيةالعلوم التجري العلوم الرياضية السنة الدراسية

4116 4110 05.55 05.55 

4110 4118 05.40 05.40 

4118 4119 05.05 05.05 

4119 4101 02.92 02.92 

4101 4100 02.82 02.82 

4104 4103 06.06 06.06 

 

 الرباط - كلية طب األسنان
 
 

file:///D:/produit%20criao%202010-2011/produit%20criao%202010-2011/تكوينات%20بعد%20البكالوريا2010-2011/الإصدار%20النهائي%20لتكوينات%20بعد%20البكالوريا%202011-2012/www.fmdrabat.ac.ma
file:///D:/produit%20criao%202010-2011/produit%20criao%202010-2011/تكوينات%20بعد%20البكالوريا2010-2011/الإصدار%20النهائي%20لتكوينات%20بعد%20البكالوريا%202011-2012/www.fmdrabat.ac.ma
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 سنوات 2الدبلوم الوطني لطب األسنان(: مدة الدراسة طب األسنان ) -2

 

 :معايير القبول
عادل وسنة على األقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والنجات في مباراة دكتوراه في طب األسنان أو دبلوم م

 الداخلية. 
األسنان،  طب أسنان األطفال، الوقاية، التعويض الثابت، التعويض المضاف، المواد األساسية: زراعة  -

م الوطني لطب الدبلوطب األسنان ) - المحافظة على األسنان، علم تشريح األسنان، التعويض الفكي والوجهي.
 سنوات 2األسنان(: مدة الدراسة 

 

 :معايير القبول
دكتوراه في طب األسنان أو دبلوم معادل وسنة على األقل من الخدمة الفعلية بهذه الصفة والنجات في مباراة 

 الداخلية. 
لمضاف، األسنان،  طب أسنان األطفال، الوقاية، التعويض الثابت، التعويض االمواد األساسية: زراعة  -

  المحافظة على األسنان، علم تشريح األسنان، التعويض الفكي والوجهي.
 

 

 روافد كليتي طب األسنان
 

 

فران فيتعين عليهم إشهادة البكالوريا من الثانويتين العسكريتين الملكيتين للقنيطرة وأما فيما يتعلق بالتالميذ حاملي 
 تقديم ترشيحاتهم الى كليات الطب والصيدلة وكليتي طب األسنان التي يدخل اقليم سكنى والديهم ضمن روافدها.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الواليات و العماالت و األقاليم الروافد  المؤسسة

 كلية الرباط

  سليمان، وزان،القنيطرة، الخميسات، سيدي قاسم، سيدي  تمارة، ،سال،الصخيرات ،الرباط، 
الفنيدق فاس، موالي  ،العرائش، المضيق شفشاون، أنجرة، ،الفحص وان،أصيلة، تط،طنجة

إفران، خنيفرة، ميدلت، عقوب، صفرو، بولمان، تاونات، تازة، مكناس، الحاجب، ي
 جرسيف، الدريوش،أنكاد، بركان، تاوريرت، جرادة، فكيك،-الرشيدية، الحسيمة، وجدة

 الناضور.

 كلية البيضاء

أنفا، ابن مسيك،  - الحي المحمدي، الدار البيضاء - ، عين السبععين الشق، الحي الحسني  
طان، المحمدية، سيدي البرنوصي، النواصر، مديونة، لمرس الس - موالي رشيد، الفدا
مراكش، شيشاوة،  اليوسفية، خريبكة،سيدي بنور،  الجديدة، برشيد، بنسليمان، سطات،

آسفي، أزيالل، الفقيه بن صالح،  مالل،قلعة السراغنة، الصويرة، بني الرحامنة،  الحوز،
ملول، شتوكة آيت باها،  آيت - إدوتنان، إنزكان -أكادير تنغير، ورزازات، زاكورة،

 وادي الذهب، أوسرد، العيون،سيدي افني،  تارودانت، طاطا، طانطان، كلميم، تيزنيت،
 أساالزاك. السمارة، بوجدور، طرفاية،
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مـدارس ومعـاهد    
 تابعـة للجامعـات
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 أكادير
 3128212330فاكس : ، 3128228131هاتف: ، S/ 3311: ص.ب

www.ensa-agadir.ac.ma 

 أسفي
 3120 11 83 32فاكس:، 55 91 66 0524  طريق سيدي بوزيد هاتف: 11: ص.ب

www.ucam.ac.ma/ensas 

 مراكش
   3120010003فاكس:، 46 / 45 47 43 0524 هاتف:، الكريم الخطابي .كيليز شارع ع 101: ص ب

www.ensa.ac.ma 

 وجدة
  3111 13 10 02فاكس:  71 / 70 54 50 0536   اتف:المركب الجامعي حي القدس        ه 116ص ب 

www.ensa.ump.ma 

 طنجة
 3116 16 10 01فاكس ، 3116 16 10 00، هاتف طنجة الرئيسية 3838 :ص ب

www.ensat.ac.ma 

 فاس
 3111 13 31 88فاكس ، 3111 13 31 80هاتف  ، ايموزار طريق 2020 :ص.ب

www.est-usmba.ac.ma/ENSA 

 خريبكة
 3121 062116فاكس ، 3121 062111هاتف ، يوتالحي الجديد الب 00ص.ب 

www.ensa.uh1.ac.ma 

 الحسيمة
 3116831030: هاتف، أجدير 1 ص.ب 

www.webserver1.ump.ma/ecoles_facultes/ensah 

 القنيطرة
 52 40 37 37 05فاكس، 00 92 32 37 05: هاتف، 202 :ص.ب

www.univ-ibntofail.ac.ma 

 تطوان
 3116602021هاتف  ،  2222:ص.ب

www.uae.ma 

 الجديدة
 3121160838فاكس ، 3121161106هاتف ، 122ص ب : 

www.ensag.ma 

 

 التكوين والشهادات

يتميز التكوين بالمدارس الوطنية للعلوم التطبيقية بتطبيق نظام بيداغوجي قائم على وحدات دراسية تنظم خالل 

وباالنفتات على الوسط الصناعي واالقتصادي. تستغرق مدة الدراسة بهذه المدارس خمس  سداسيةفصول دراسية 

سنوات بالنسبة لحاملي البكالوريا، يحرز الطالب بعدها على دبلوم مهندس دولة. وتشكل السنتان األولى والثانية 

 األساسي وتقنيات التعبير والتواصل واالعالمياتيرتكز التكوين خالله على المجال العلمي  سلكا تحضيريا مدمجا

كما تلقن به  بينما تختص السنوات الثالث األخيرة بالتكوين في مجاالت علمية متخصصة وتقنية وتكنولوجية

 . مجموعة من المعارف والكفايات المتعلقة بتدبير المشاريع والمقاوالت واللغات وتقنيات التعبير والتواصل

 سلكا ثالثا مدته سنتان، ويسعى إلى تكوين باحثين في مجال معين. تفتح بعض المدارس

 الوطنية للعلوم التطبيقية رساالمد
 
  
 

http://www.ensa-agadir.ac.ma/
http://www.ensa-agadir.ac.ma/
http://www.ensat.ac.ma/
http://www.ensat.ac.ma/
http://www.ensag.ma/
http://www.ensag.ma/
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 2515 - 2513 التكوينات المتاحة بالمدارس الوطنية للعلوم التطبيقية برسم السنة الجامعية
 

 

 لسنة األولىا ولوج

 وج السنة األولى بالمدرسة أن :يشترط في المترشح الجتياز مباراة ول

 سنة في نهاية دجنبر من سنة الترشيح؛ 22أال يتعدى سنه  -

كون حاصال أن يكون بالسنة الختامية شعبة العلوم الرياضية، العلوم التجريبية أو العلوم والتقنيات أو أن ي -

 التخصصات. نفس على شهادة البكالوريا )خالل الموسم الماضي( في

 وجمباراة الول
 ولوج السنة األولى بعد نجات المترشحين في: يتم

 امتحان البكالوريا -

 ة الوطنية المشتركةاالمبار -

 في امتحان البكالورياه المحصل علي المعدل العامبناء على  تمهيديانتقاء  -

 اختبار كتابي على شكل استمارة متعددة االختيارات -

 المسالك المفتوحة المدارس

 طنجة
الهندسة 
 المعلوماتية

 هندسة نظم المواصالت السلكية
 والشبكات

الهندسة 
الصناعية   

 لوجستيكيةوال

هندسة النظم 
 االلكترونية

و 
 األوتوماتيكية

Génie Eco-
Energétique et 
Environnement 

industriel 

 

 وجدة
الهندسة 
 المعلوماتية

 هندسة المواصالت السلكية
 والشبكات

الهندسة 
 الصناعية

الهندسة 
االلكترونية        

والمعلوماتية 
 الصناعية

 الهندسة الكهربائية
الهندسة 

 دنيةالم

 أكادير
الهندسة 
 المعلوماتية

 طرائقالهندسة  الهندسة الصناعية
البناء 

واألشغال 
 العمومية

 االنتاجية والصيانة
الهندسة 
 الكهربائية

 مراكش
الهندسة 
 المعلوماتية

هندسة الشبكات والمواصالت 
 السلكية

هندسة النظم 
االلكترونية 

المحمولة         
 والتحكم الرقمي

الهندسة 
عية              الصنا

 واللوجستيكية
  

 أسفي
الهندسة 
 المعلوماتية

 الهندسة الصناعية

هندسة 
المواصالت 

السلكية 
 والشبكات

هندسة 
الطرائق 
ومواد 

 السيراميك

  

 فاس
الهندسة 
 المعلوماتية

هندسة المواصالت السلكية و 
 الشبكات

الهندسة 
 الصناعية

 الميكاترونيك
هندسة النظم الموزعة 

 ماتية الصناعيةوالمعلو
 

 خريبكة
الهندسة 
 المعلوماتية

 الهندسة الكهربائية
هندسة الشبكات       

والمواصالت 
 السلكية

هندسة 
الطرائق 

 والطاقة والبيئة
  

 تطوان

هندسة نظم 
المواصالت 
السلكية و 
 الشبكات

 الميكاترونيك الهندسة المعلوماتية
الهندسة 

 اللوجستيكية
  

 الجديدة

هندسة 
      الشبكات

والمواصالت 
 السلكية

     الهندسة الطاقية والكهربائية

 الحسيمة
الهندسة 
 المعلوماتية

    الهندسة المدنية هندسة البيئة

 القنيطرة
الهندسة 
 المعلوماتية

 الهندسة الكهربائية
الشبكات ونظم 
المواصالت 

 السلكية
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 التسجيل االولي
ذلك خالل و www.ensa-concours.maبوابة االلكترونية الخاصة بالمباراة ال ولي علىيتم التسجيل األ

ويتعين على كل مترشح اختيار وترتيب المدارس  4103يوليوز  01و  4103يونيو  13الفترة الممتدة مابين 

 المراد الولوج إليها

 الثالثة والرابعة لسنةا ولوج

 الترشيح لولوج السنة الثالثة للمدارس الوطنية للعلوم التطبيقية بالنسبة: يمكن

 .للناجحين في المبارة الوطنية المشتركة لولوج مؤسسات تكوين المهندسين بالنسبة لتالمذة األقسام التحضيرية 

 :أو حاملي احدى الدبلومات التالية 

 دبلوم الدراسات الجامعية العامة -

 لجامعية المهنيةدبلوم الدراسات ا -

 دبلوم الدراسات الجامعية العامة في العلوم -

 دبلوم الدراسات الجامعية العامة في العلوم والتقنيات -

 الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا -

 دبلوم االجازة -

 دبلوم الميتريز في العلوم والتقنيات أو دبلوم الميتريز في العلوم المتخصصة -

( الثانية لسلك المهندسين)السنة  الرابعة المتريز أو ما يعادلهما  الترشيح لولوج السنة يمكن لحاملي اإلجازة أو  

 .وذلك حسب المعارف البيداغوجية الالزم اكتسابها مسبقا

وتحدد كل مدرسة شروط الولوج والمعارف البيداغوجية الالزم اكتسابها مسبقا واالجراءات الخاصة بالترشيح 

 رونية.وتنشرها بمواقعها االلكت

 

 الوحدات المدرسة بالسنة األولى )مختصر(

 

 

يمكن لهذه المدارس تنظيم كذلك تكوينات لتحضير الدبلوم الجامعي للتكنلوجيا، اإلجازة، الماستر : مالحظة

 والدكتوراه.

 
 
 
 

Analyse et géométrie, fonction d’une variable réelle, calcul intégral, équations différ.. M11 

Algèbre : espaces vectoriels, euclidiens, affines, applications linéaires… M12 

Physique : électricité, électrostatique, magnétostatique.. Introduction à l’électronique.. M13 

Mécanique et thermodynamique.. M14 

Informatique de base.. M15 

Chimie et matériaux.. M16 

Economie, entreprise et ouverture industrielle, dessin technique, visites, projet,... M17 

Langues et bureautique.. M18 

http://www.ensa-concours.ma/
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 بالمدارس الوطنية للعلوم التطبيقية 2515 - 2513وحة للترشيح برسم السنة الجامعية عدد المقاعد المفت
 

 المجموع  سنة الثالثة والرابعةال ولىاألالسنة المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية

 351 031 441 طنجة

 451 31 441 تطوان

 421 61 081 وجدة

 001 01 061 الحسيمة

 331 051 081 أكادير

 441 41 411 مراكش

 441 01 051 آسفي

 421 01 001 فاس

 411 21 061 خريبكة

 021 41 041 الجديدة

 441 21 081 القنيطرة

 4581 621 0921 المجموع
 

 
 2513 - 2512 خالل السنة الدراسية للعلوم التطبيقيةعتبات القبول األولي بالمدارس الوطنية 

 

 

 الباكلوريانوع             
 المدارس

 الحياةعلوم 
 واألرض

 علوم رياضية العلوم الفيزيائية
العلوم 

 والتكنولوجيات
 00 03.51 05.05 00 طنجة

 00 03.05 06.45 00.04 تطوان

 05 00.10 وجدة
03.45 A 
03.46 B 

05.51STE 
05 STM 

 02.51 06 الحسيمة
03 A 

03.13 B 
16 

 - - - - أكادير

 00.45 03.05 00.45 00.45 مراكش

 02 06 00.10 آسفي
06STE 

06.12 STM 

 00 05 00 00.51 فاس

 00.51  02.51 00 00.51 خريبكة

 05.06 03.91 06.60 06.95 الجديدة

 06.51  02 06.51 00 القنيطرة

 06.45 05 مكناس
05A 
06 B 

- 
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التكوين والشهادات

تسعى المدارس الوطنية للتجارة والتسيير إلى تكوين أطر عليا في تخصصات التجارة والتسييرمؤهلة للتكيف مع 

تم  4110 4116نطالقا من الموسم الجامعي واوالجهوية.  ،الوطنية ،واالجتماعية ،متطلبات التنمية االقتصادية

اإلصالت الجامعي في هذه المدارس، والذي تمحور حول نظام المسالك والوحدات وتمتد فيه  تتطبيق مقتضيا

 5) فصول ةالسنة الجامعية على سداسيتين. يتم تهيئ دبلوم المدارس الوطنية للتجارة والتسيير خالل عشر

 اآلتية :  سنوات(، وذلك في إحدى التخصصات

 

 السنة األولى ولوج

 يشترط في المترشح الجتياز مباراة ولوج السنة األولى بالمدرسة :

  سنة في نهاية دجنبر من سنة الترشيح؛ 40أال يتعدى سنه 

  علوم التدبيريكون حاصال على شهادة البكالوريا أو يهيئها في التخصصات التالية : علوم اقتصادية، أن 

واألرض أو العلوم  ) علوم فيزيائية أو علوم الحياة العلوم التجريبية "أ" و"ب" أو، العلوم الرياضية المحاسباتي

 .الزراعية (

رشحين بناء على النقط المحصل عليها في امتحان البكالوريا. ويجتاز المقبولون في االنتقاء اختبارا تيتم انتقاء الم

 ." TAFEM" كتابيا على شكل استمارة متعددة االختيارات

 

 االولي التسجيل

وذلك خالل الفترة الممتدة ما بين يونيو ويوليوز ،  www.tafem.maالبوابة االلكترونية  يتم التسجيل على

 ويتعين على كل مترشح اختيار وترتيب المدارس المراد الولوج إليها.

 

 الثالثةالسنة  ولوج

مكانية ولوج السنة الثالثة عن طريق اجتياز مباراة لحاملي إالمكتسبة من يستفيد الطلبة المستوفون للمعارف 

 الشهادات التالية:

 و التجارة ".االقتصاد " شهادة النجات في األقسام التحضيرية في  -

 دبلوم الدراسات الجامعية العامة. -

 الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا -

 .شهادة التقني العالي -

 التجارة تخصص اختيارات
 

 .العالمية التجارة.  0

 اإلعالن التجاري والتواصل ..  4

 . التسويق والنشاط التجاري. 3

 . تدبير العالقة مع الزبناء. 2

 التسيير تخصص اختيارات
 

 التسيير المالي والمحاسبي..  0

 .. تدبير الموارد البشرية 4

 التسيير. . التدقيق ومراقبة  3

 للتجارة والتسييرالمدارس الوطنية 

http://www.tafem.ma/
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 الرابعةالسنة  ولوج

ز مباراة لحاملي مكانية ولوج السنة الرابعة عن طريق اجتياإستفيد الطلبة المستوفون للمعارف المكتسبة من ي

 جازة في االقتصاد أو التدبير أو ما يعادلها.اإل

 2515 – 2513عدد المقاعد برسم السنة الدراسية 

المدارس الوطنية 
 للتجارة والتسيير

 عدد المقاعد

 المجموع الرابعةولثالثةاالسنة  السنة األولى

 381 81 311 سطات

 381 81 311 أكادير

 381 81 311 طنجة

 421 81 061 مراكش

 445 05 051 وجدة

 491 81 401 القنيطرة

 441 01 051 الجديدة

 091 01 041 فاس

 381 81 311 البيضاء

 2158 128 1225 المجموع

 
 عناوين المدارس الوطنية للتجارة والتسيير

 www.encg-agadir .ac.ma        5825 22 81 32/ 55هاتف :، S/31ص.ب.  ديرأكا

 www.encg-settat.ac.ma                   5823 55 15 13هاتف ، 185ص ب  سطات

 www.encgt.ma                                5832 31 35 51هاتف ، 1288ص ب  طنجة

 www.encgm.com                            5825 22 51 35هاتف ، 3155ص ب  مراكش

 www.encgo.ump.ma                      5831851258هاتف : ، 185ص. ب :  وجدة

 www.univ-ibntofail.ac.ma                5831318131هاتف :، 1525ص ب  القنيطرة

 www.encg-eljadida.ma                     0523394435هاتف :  ،122ص.ب  الجديدة

 www.usmba.ac.ma                           5838152115هاتف :، A-81ص ب  فاس

 www.univh2m.ac.ma                        5823315138هاتف: ، 2128ص ب  الدار البيضاء

 
 2512/2513 خالل السنة الدراسيةللتجارة والتسيير عتبات القبول األولي بالمدارس الوطنية 

 

 فاس سطات مراكش القنيطرة الجديدة طنجة أكادير وجدة البيضاء نوع الباكلوريا

 02.28 06 05.81 - 05 05.51 06 05.51 05 الحياة واألرضعلوم 

 06.98 06 05.81 - 06.45 05.51 06 02.91 00 العلوم الفيزيائية

 02.20 05 05.51 - 02 02 02 03.51 03.05 علوم رياضية

 علوم اقتصادية
 التدبير المحاسباتيو

03.05 03 02 03 03 - 03.51 02 02.50 

 

http://www.encg-settat.ac.ma/
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 عتبات ولوج المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير أكادير

 

 العلوم الرياضية السنة الدراسية
العلوم 
 التجريبية

 االقتصاد والتدبير

4116 4110 03.11 02.51 03.11 

4110 4118 03.11 05.51 03.5 

4118 4119 03.51 05.11 03.11 

4119 4101 02.11 05.11 02.11 

4100 4104 02.11 06.11 02.11 

4104 4103 02.11 06.11 02.11 
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 تقديم
 

ي وتكوين مستمر والقيام بجميع أعمال تناط بالمدارس العليا للتكنولوجيا مهمة التلقين العالي في شكل تكوين أساس
 البحث في حقل التخصص التابع للميادين العلمية والتقنية والقانونية واالقتصادية والتسيير.

 وتتولى المدارس العليا للتكنولوجيا تحضير وتسليم الشهادتين الوطنيتين التاليتين:
 الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا -
 االجازة المهنية -

 

 شيحشروط التر -3
ترشيح أنفسهم لاللتحاق  - و لحملة شهادة البكالوريا - التأهيلي من التعليم الثانوي الختاميةيمكن لتالميذ السنة 

 بإحدى المدارس العليا للتكنولوجيا قصد تحضير شهادة الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا، 
إلى المدرسة المرغوب فيها في  ، ويجب أن يصلإلى المدرسة العليا للتكنولوجيا يبعث المرشح ملف ترشيحه

 دون مراعاة التوزيع الجغرافي. (يوزيول 10 قبلاألجل المحدد )
 

 وليالتسجيل األ2
 .يونيو 35 قبلأو إرسال ملف الترشيح المطلوب نترنيت ولي على مواقع المدارس على اإليتم التسجيل األ

 االنتقاء -1

لوجيا بناء على المعدل العام للنقط المحصل عليها في امتحانات يتم القبول النهائي بالمدارس العليا للتكنو     
 البكالوريا؛

 
 مالحظات :

 تعلن لوائح المقبولين و لوائح االنتظار بالمدارس و بمواقعها على األنترنت. 

  يعوض كل مرشح ناجح لم يؤكد تسجيله النهائي في الوقت المحدد بمرشح من الئحة االنتظار وذلك حسب
 االستحقاق.

 ثير انتباه التالميذ إلى أن المدارس العليا للتكنولوجيا بكل من أسفي، سال ومكناس ال تتوفر على داخلية. ن 
 

 عناوين المدارس العليا للتكنولوجيا - 4
 

 الجامعة المدرسة
 أكادير - المدرسة العليا للتكنولوجيا

  33س  : ب.ص 
  0528227824 الفاكس: ، 1548434583الهاتف : 

www.esta.ac.ma 

 جامعة ابن زهر
 أكادير 

 الدار البيضاء - المدرسة العليا للتكنولوجيا
 الواحة 8104ب. .ص،0طريق الجديدة، كلم 

 0522252245 الفاكس: ، 1544430561الهاتف : 
www.est-uh2c.ac.ma 

 عين الشقالثانيجامعة الحسن 
 الدار البيضاء 

 فاس - المدرسة العليا للتكنولوجيا
  4240ب. .ص ، ارطريق إيموز

 0535600588الفاكس:  ، 1535611585الهاتف : 
www.est-usmba.ac.ma 

 محمد بن عبد هللايدي جامعة س
 فاس

 

 العليا للتكنولوجياالمدارس 
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 وجدة - المدرسة العليا للتكنولوجيا
  203ب..ص ، المركب الجامعي

 053650223 الفاكس:   1536511442الهاتف : 
  www.esto.ump.ma 

 جامعة محمد األول
 وجدة

 أسفي - رسة العليا للتكنولوجياالمد
 طريق دار السي عيسى ،  89 :ب.ص

 0524627026  الفاكس:  ، 1542646166الهاتف : 
www.ests.ucam.ac.ma 

 جامعة القاضي عياض
 مراكش

 سال - المدرسة العليا للتكنولوجيا
 م ع ت   440:  ب.ص، شارع ولي العهد 

 0537881564  الفاكس:  ، 1530880560الهاتف : 
www.ests.ma 

 أكدال -جامعة محمد الخامس 
 الرباط

 مكناس - المدرسة العليا للتكنولوجيا
 توالل  3013 :ب.ص ، طريق أكوراي 

 05035467083  الفاكس:، 1535260186الهاتف :
www.est-umi.ac.ma 

 جامعة المولى إسماعيل 
 مكناس 

 

 برشيد - المدرسة العليا للتكنولوجيا
  218ب:.ص

 0522534530  الفاكس:، 0522324758:الهاتف
www.estb.ac.ma 

 جامعة الحسن الثاني 
 سطات 

 الصويرة - المدرسة العليا للتكنولوجيا
 الصويرة الجديدة  383ب : .طريق أكادير، ص 9كلم 

 1542094628:   الفاكس، 1542094628: الهاتف
www.ucam.ac.ma/est.essaouira/ 

 جامعة القاضي عياض
 مراكش 

 كلميم - المدرسة العليا للتكنولوجيا
 ، كلميم0300ص.ب 

   1660010000الهاتف 

e-mail :mh.essmlali@gmail.com  

 جامعة ابن زهر
 أكادير 

 بني مالل - المدرسة العليا للتكنولوجيا
 1543282680هاتف ، ع بن خلدون، والد حمدانشار

www.usms.ma 

 جامعة السلطان موالي سليمان
 بني مالل

 
 

 لوجياومؤسسات جامعية أخرى تحضر بعض التكوينات لنيل الدبلوم الجامعي للتكن - 1  
 

 www.ensah.ma للعلوم التطبيقية بالحسيمةالمدرسة الوطنية 
 www.fmd-uh2c.ac.ma الدارالبيضاء –كلية طب األسنان 

 www.fmdrabat.ac.ma الرباط –كلية طب األسنان 
 www.enset.um5s.ac.ma الرباط –المدرسة العليا ألساتذة التعليم التقني 
 www.enset-media.ac.ma المحمدية      –المدرسة العليا ألساتذة التعليم التقني 

 www.ens.uae.ma تطوان           ــلمدرسة العليا لألساتذة ا
 www.fst-usmba.ac.ma فاس ــ كلية العلوم والتقنيات

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.estb.ac.ma/
http://www.ucam.ac.ma/est.essaouira/
http://www.ucam.ac.ma/est.essaouira/
http://www.enset.um5s.ac.ma/
http://www.enset.um5s.ac.ma/
http://www.ens.uae.ma/
http://www.ens.uae.ma/
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 وبعض المؤسسات الجامعية التخصصات المفتوحة بالمدارس العليا للتكنولوجيا -1   
 

 للتكنولوجيارس العليا المدا

 عدد المقاعد المدن التخصصات

Administrationd’applications
informatique 

 80 مكناس

Administrateur Réseaux Informatique 40 سال 
Agroalimentaire et génie biologique 48 فاس 

Animation et gestion touristique 40 الصويرة 
Commerce international 60 اكادير 

Construction et energétique du batiment 13 سال 
Développeur JAVA et C++ 13 وجدة 

Electronique et informatique industrielle 03 وجدة 
Environnementettechniquesdel’eau 13 سال 

Finance Banque et Assurance  83 مكناس 

Finance, comptabilité et fiscalité 
 08 الدر البيضاء

 03 وجدة

Génie bio-industriel 
 13 سال
 13 اكادير

Génie civil 
 13 سال

 03 وجدة

Génie des procédés 
 338 الدر البيضاء
 13 فاس

Génie électrique 

 01 الدر البيضاء
 13 فاس
 63 اكادير
 83 مكناس
 03 برشيد

Génie éléctrique et Maintenance 13 سال 

Génie industriel et Maintenance 

 13 فاس
 13 سال
 13 مكناس
 83 اسفي

Génie Mecanique 338 الدر البيضاء 
Génie informatique – administration de 

bases de données 
 13 وجدة

Génie informatique 

 01 الدر البيضاء
 63 اكادير
 303 مكناس
 83 اسفي
 13 وجدة

 03 برشيد

Génie thermique et énergétique 
 13 فاس

 13 مكناس

Gestion des ressources humaines 
 08 فاس

 13 برشيد

Gestion des entreprises et des 
administrations 

 08 الدر البيضاء

Gestion logistique et transport 
 02 فاس
 03 وجدة
 13 برشيد
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Génie industriel et énergies renouvlables 03 برشيد 

Génie éléctrique et énergies renouvlables 03 وجدة 

Industrie agroalimentaire 13 وجدة 

Information et Communication 13 وجدة 

Génie mécanique et Productique 13 فاس 

Informatique 

 13 فاس

 03 سال

 13 الصويرة

 13 كلميم

Informatique et gestion des entreprises 13 وجدة 

Maintenance industrielle 
 13 اكادير

 13 وجدة

Managment du tourisme 13 وجدة 

Marketing bancaire et financier 13 سال 

Mécatronique 13 وجدة 

Génie informatique : Métiers du web 13 برشيد 

Maitrisedel’énergie et énergies 

renouvlables 
 60 كلميم

Réseaux et télécommunication 48 فاس 

Statitstique et informatique décisionnelle  48 فاس 

Système embarqués 60 مكناس 

Technicien de Réseaux 
 60 اكادير

 30 وجدة

Techniques comptables 80 مكناس 

Techniques de commercialisation 

 76 الدر البيضاء

 70 سال

 70 وجدة

Techniques de commercialisation et de 

communication 

 76 فاس

 90 اكادير

 100 مكناس

Technique de managment 

 76 فاس

 70 سال

 90 اكادير

 120 مكناس

 100 اسفي

 60 وجدة

 70 الصويرة

 60 برشيد

 60 كلميم

 03 بني مالل

Techniques de vente et services clients 80 مكناس 

Techniquedusonetdel’image 60 مكناس 

Techniques instrumentales et managment 

de la qualité 
 80 اسفي

Vente et prospection des marchés 74 فاس 

 5430 مجموع عدد المقاعد 
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 ية بتحضير الدبلوم الجامعي للتكنولوجياباقي المؤسسات الجامعية المعن

 عدد المقاعد المدن التخصصات

Aménagment du territoitre  

etenvironnement 
 13 تطوان

Asssistanat et organisation de 

l’entreprise 
 08 المحمدية

Assistant manager 11 تطوان 

Assistance Dentaire 
 21 الرباط 

 21 الدار البيضاء

Conception mécanique et productique 08 الرباط 

Développementd’application

informatique 
 13 تطوان

Génie Biologique 13 تطوان 

Génie civil 23 الحسيمة 

Génie électrique et informatique 

industrielle 

 08 الرباط

 20 المحمدية

Génie industriel et Maintenance 08 اطالرب 

Génie informatique  23 الحسيمة 

Génie logiciel et réseaux 28 الرباط 

Génie minéral et environnement 03 فاس 

Génie thermique et energie 08 الرباط 

Informatiquepourl’Entreprise 11 تطوان 

Managment des entreprises 08 الرباط 

Mécanique 20 المحمدية 

Multimédia et conception web 03 تطوان 

Technique de commercialisation 20 المحمدية 

Technologie de laboratoire de 

prothèse dentaire 
 21 الدار البيضاء

 011 مجموع عدد المقاعد بجميع المدن
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 www.ecoleroifahd.uae.ma 5832255538فاكس: 5832252513هاتف: 515طريق الشرف ص.ب: 

 

 الترشيح والتكوين
. وقةد اختيةر لهةا 0986و اسةتقبلت أول فةوج لهةا فةي شةتنبر  0983أنشئت مدرسة الملك فهد العليا للترجمةة سةنة 

وي لم العربةي ممةا يؤهلهةا للعةب دور حيةمدينة طنجة التي تمتاز بموقعها عند ملتقى أوروبةا و إفريقيةا و العةا كمقر
تسعى المدرسة أساسةا إلةى الثقافي و الحضاري وهو دور لصيق بالترجمة و بنشاط المترجم، وفي مجال التواصل 

مةن مسةتوى عةال تشةكل العربيةة اللغةة األساسةية لةديهم. ويحضةر دبلةوم متةرجم خةالل  تحريةريين نتكوين مترجمي
 ثالث سنوات.

الحاصةلين علةى شةهادة  للطلبةة نسةبةمبةاراة، بال اجتيةازيتم ولوج الفصل األول من مسةلك الترجمةة التحريريةة بعةد 
 اإلجازة أو ما يعادلها حسب التخصصات التالية:

 

 إنجليزية: - فرنسية - عربية مسلك 
 Etudes Françaises) اإلجازة في الدراسات الفرنسية )- 
 أو اإلجازة في الدراسات العربية- 
 أو اإلجازة في القانون العام أو القانون الخاص باللغة الفرنسية- 

 (Droit Public Français et Droit Privé Français) 
 أو اإلجازة في العلوم االقتصادية-

 .أو اإلجازة في العلوم- 
  فرنسية:  - إنجليزية - عربيةمسلك 

 اإلجازة في الدراسات اإلنجليزية.
  فرنسية:  - إسبانية – عربيةمسلك 

 اإلجازة في الدراسات اإلسبانية.
 فرنسية: - ألمانية – عربية مسلك 
 اإلجازة في الدراسات األلمانية. 

 وتنظم هذه المباراة عبر المراحل التالية:
 انتقاء أولي عن طريق دراسة ملفات الترشيح -
 اختبار كتابي -
 مقابلة علد االقتضاء. -

 

 ملف الترشيح
 يتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية :

 ميله من الموقع االلكتروني للمؤسسةطلب المشاركة في المباراة يحرر في مطبوع خاص يتم تح (0
. غيةةر أنةةه يمكةن قبةةول الترشةةيحات بصةةفة مؤقتةةة المطلوبةةة شةهادة تثبةةت حصةةول المترشةةح علةى اإلجةةازة (4

بالنسةةبة للطلبةةة المسةةجلين فةةي الفصةةل السةةادس مةةن اإلجةةازة ، علةةى أن يبعثةةوا شةةهادة تثبةةت نجةةاحهم فةةي 
ذلةك فإنةةه يتعةةين علةةيهم اإلدالء بهةةا يةةوم اجتيةةاز  اإلجةازة فةةور حصةةولهم علةةى النتةةائج النهائيةةة، وإن تعةةذر

 المباراة في حالة قبول ترشيحهم.
 كشف تام للنقط المحصل عليها خالل فصول اإلجازة (3
 بيان السيرة الذاتية للمترشح (2
 نسخة من شهادة الباكالوريا (5
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية (6
 ظرفان يحمل كل منهما طابعا بريديا وعنوان المترشح. (0

 .4103دع أو يبعث ملف الترشيح لدى ادارة المدرسة قبل فاتح يوليوز يو
 

 مدرسة الملك فهد العليا للترجمة
 مصلحة الشؤون الطالبية

 طنجة - 515طريق الشرف ص.ب: 
 

 طنجة - مةمدرسة الملك فهد العليا للترج
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 مواد المباراة

 المعامل المدة الزمنية المواد

 3 ساعتممممممان ترجمة من اللغة العربية إلى اللغة األجنبية األولى

 3 ساعتممممممان رجمة من اللغة األجنبة األولى إلى العربيةت

أوتلخيص باللغة العربية  ترجمة من اللغة األجنبية الثانية إلى اللغة العربية
 لنص باللغة األجنبية الثانية

 3 ساعتممممممان

 
 فصول ووحدات مسلك الترجمة التحريرية

 
 

 الفصل
 نوع

 الوحدة
 اسم الوحدة رقم

عدد 
 الساعات

 لفصلا
 نوع
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ية
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91 
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9 

 
التمكن من 
المهارات 
 4التحريرية 

 

91 
 

 01 0ترجمة عامة  4
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3 
 

ي تكوين عام ف
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00 
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ترجمة 

متخصصة 
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02 
مشروع 

بحث نهاية 
 الدراسة

 4تداريب  05 4ترجمة عامة  6

7 
ترجمة متخصصة 
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خ
 ا
ت

دا
ح
 و

0.06 
 الترجمة 
و تقنيات 
 التواصل

 0تداريب  8
4.06 

اللسانيات 
الوظيفية    

و قضايا 
 الساعة

3.06 
اسبانيا 
 المعاصرة
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 يناءشارع ابن س  765ص.ب. 

 الرباط
 0537772647  هاتف :

 0537778853        فاكس :
www.emi.ac.ma 

 

 التكوين والشهادات

توفر المدرسة المحمدية للمهندسين تكوين مهندسي الدولة في عدة مسالك علمية وتقنية )الهندسة المدنية، الهندسة 
هندسة  ميكانيكية، هندسة الطرائق الصناعية،، الهندسة الصناعية، الهندسة الئيةالكهربائية، الهندسة اإلعالميا

الهندسة المعدنية(. بموازاة هذا التكوين يتلقى الطلبة المهندسون تكوينا عسكريا  عالميات العلمية،التنميط واإل
 يمنح الخريجين درجة ضابط احتياط في القوات المسلحة الملكية.
ولى جذعا مشتركا يضمن تكوينا أساسيا للطلبة. تستمرالدراسة ثالث سنوات يشكل الثلث األول من السنة األ

 وتعتبر المسالك أعاله جذوعا مشتركة لتخصصات تبدأ الدراسة بها خالل السنة الثالثة.
 بعد سلك المهندسين، تفتح المدرسة سلكا ثالثا لتحضير الدكتوراه.  

 الترشيح وااللتحاق

( الناجحون في  MPSI, PSI, TSI, BCPSTيلج السنة األولى من المدرسة طلبة األقسام التحضيرية )
 المباراة الوطنية المشتركة. 

كما يتم تنظيم مباراة قصد ولوج السنة األولى لفائدة الحاصلين على الشهادة الجامعية في الدراسات العلمية أو ما 
 يعادلها. 

في العلوم أو الشواهد المعادلة  ويفتح الترشيح لولوج السنة الثانية بالمدرسة لمهندسي التطبيق أو لحاملي اإلجازة
 لها.

 
 
 
 

 الرباط –أكدال  113ص.ب.
 5831115812هاتف : 
 5831111235فاكس : 

www.ensias.ma 

 

 التكوين والشهادات

التصال، هندسة تهدف المدرسة إلى تكوين مهندسي الدولة خالل ثالث سنوات في مجال المعلوميات : الشبكات وا
 ، أنظمة التدبير والمساعدة على اتخاذ القرار. (génie logiciel)البرامج

 بعد سلك المهندسين، تفتح المدرسة سلكا ثالثا لتحضير الدكتوراه.  

 الترشيح وااللتحاق
طنيةة ( النةاجحون فةي المبةاراة الو MPSI, PSI, TSIيلج السنة األولى من المدرسة طلبة األقسام التحضةيرية )

المشتركة. كما يتم تنظيم مباراة قصد ولوج السةنة األولةى لفائةدة الحاصةلين علةى الشةهادة الجامعيةة فةي الدراسةات 
العلميةةة أو مةةا يعادلهةةا. شةةريطة أن يحصةةلوا عليهةةا خةةالل سةةنتين جةةامعيتين بميةةزة مستحسةةن واحةةدة علةةى األقةةل أو 

سةنة فةي  44ن. كمةا يشةترط أن ال تتجةاوز أعمةارهم بميزتين "مستحسن" على األقل في حالة تكرار إحدى السةنتي
 نهاية السنة الجارية.

ويفتح الترشيح لولوج السنة الثانية بالمدرسة لمهندسي التطبيق أو لحاملي اإلجازة فةي العلةوم أو الشةواهد المعادلةة 
 لها.

 ملف الترشيح
 يتكون ملف الترشيح من :

 طلب خطي يتضمن عنوان المترشح، الهاتف... -
 بق األصل لكشوف النقط خالل سنوات الدراسة الجامعية؛نسخ ط -
 نسخ طبق األصل لشواهد النجات في األسالك الجامعية؛ -

 الرباط -المدرسة المحمدية للمهندسين 
 

 الرباط  - وتحليل األنظمة المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية
 

http://www.ensias.ma/
http://www.ensias.ma/
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 نسخة طبق األصل لشهادة البكالوريا )صورة من الجانبين( -
 عقد ازدياد؛ -
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية؛ -
 ظرفان يحمالن طوابع بريدية وعنوان المرشح.      -

 

شيح خالل األجل المحدد عن طريق البريد إلى السيد مدير المدرسة، أو توضع بمصلحة ترسل طلبات التر
 شؤون الدراسة.

 

 المواد المدرسة بالسنة األولى
 

 مكونات المادة لمادة
 الغالف

 الزمني 
 المعامل 

 01 س Maths financier, analyses, probabilities. 91 الرياضيات

الرياضيات 
 التطبيقية

Analyse numérique, théorie des graphes, statistiques. 018 04 

 هندسة النظم
Circuits logiques, architecture des ordinateurs, 
assembleurs, électronique numérique. 

081 41 

 تقنيات البرمجة
Eléments de programmation, algorithmes et structures 
de données, gestion des fichiers, bases de données, 
UNIX, informatique théorique, projet de programmation. 

316 34 

 Economies, anglais, techniques d’expression. 022 02 تكوين عام

 3 40  مشروع التواصل

مشروع نهاية 
 السنة

 36 6 

 3 61  تدريب

 
 

 
 
 

طريق الجديدة الدار  5115ص.ب.
 البيضاء

 5822335152: هاتف 
 5822231222فاكس : 

www.ensem.maroc-inge.com 
 

 
 
 

 التكوين والشهادات
يسةةتمر التكةةوين بالمدرسةةة ثةةالث سةةنوات تشةةكل السةةنة األولةةى منهةةا جةةذعا مشةةتركا. وتسةةعى المدرسةةة إلةةى تكةةوين 

ت السةلكية واالتصةاال ، االلكترونيةكالكهربائيةة الةنظم هندسةة، الميكانيكيةة الةنظممجال هندسةة  :مهندسي الدولة في
والالسلكية، هندسة الةنظم االتوماتيكيةة الصةناعية، التركيةب الميكةانيكي واالنتةاج المنةدمج، جةودة الصةيانة واألمةن 

 .الصناعي، الهندسة اإلعالميائية، الهندسة الصناعية
 بعد سلك المهندسين، تفتح المدرسة سلكا ثالثا لتحضير الدكتوراه.  

 

 الترشيح وااللتحاق
( النةاجحون فةي المبةاراة الوطنيةة  MPSI, PSI, TSIلج السنة األولى من المدرسة طلبة األقسام التحضةيرية )ي

 المشتركة. 
كما يتم تنظيم مباراة قصد ولوج السنة األولى لفائدة الحاصلين على الشهادة الجامعية في الدراسةات العلميةة أو مةا 

 يعادلها. 

 الدارالبيضاء -والميكانيك المدرسة الوطنية العليا للكهرباء 
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ون المدرسة الوطنية العليا للفن
 مكناس -والمهن 

، ص.ب: 2مرجان 
 -، المنصور 18225

 مكناس

 12/5838511115هاتف :
 635838511115/فاكس :

www.ensam-umi.ac.ma 

المدرسة الوطنية العليا للفنون 
 الدار البيضاء –والمهن 

شارع الحسن الثاني، 
 185ص.ب: 

 المحمدية

 5111125115هاتف: 
31/5823315138 

 5823315135فاكس: 
www.univh2m.ma 

 

 
 التكوين والشهادات

تهدف المدرسة إلى تكوين مهندسي الدولة في مجال الفنون والمهن الهندسية تكوينا نظريا وتطبيقيا يؤهلهم  للقيام 
مة جهويا ووطنيا. تستغرق مدة الدراسة بالمدرسة ابمتطلبات التنمية الصناعية واالقتصادية واالجتماعية المستد

 دولة. البة لحاملي البكالوريا، يحرز الطالب بعدها على دبلوم مهندس خمس سنوات بالنس
تشكل السنتان األولى والثانية سلكا تحضيريا مندمجا بينما تختص السنوات الثالث األخيرة بالتكوين العلمي 

ندسة ، الهندسة الصناعية واإلنتاجية، الهوالبنيات والتقني والتكنولوجي في مجاالت الهندسة الميكانيكية
 .هندسة المواد وهندسة طرائق التصنيعروميكانيكية، تكلاال

 
 الترشيح وااللتحاق

 :لسنة األولى ا ولوج -  

 سنة في نهاية دجنبر من سنة الترشيح؛ 40 المترشح أال يتعدى سن -
اضية "أ" التالية : علوم ري مسالكيكون حاصال على شهادة البكالوريا )خالل الموسم الماضي( أو يهيئها في ال -

علوم وتكنولوجيات ، علوم وتكنولوجيات كهربائية، فيزيائية ،علوم الحياة واألرض،علوم زراعيةعلوم ، و"ب"
 .ميكانيكية

يتم انتقاء المرشحين بناء على النقط المحصل عليها في امتحان البكالوريا. ويجتاز المقبولون في االنتقاء اختبارا 
 كتابيا. 

 

 التسجيل األولي 
وذلك خالل  www.ensam-concours.maتسجيل األولي على البوابة االلكترونية الخاصة بالمباراة يتم ال

 المدرستينوترتيب  ويتعين على كل مترشح اختيار 4103يوليوز  01و  4103يونيو  13الفترة الممتدة مابين 

 المراد الولوج إليها
 

 :لسنة الثالثةا ولوج -

 سنة في نهاية دجنبر من سنة الترشيح؛ 44أال يتعدى سنه  -
 ,MPSI, PSI, TSI) يكون ناجحا في المباراة الوطنية المشتركة لولوج مؤسسات تكوين المهندسين -

BCPST  + في شعب علمية أو تقنية معينة.  ويمكن لحاملي  4(  أو حاصال على شهادة أو دبلوم بكالوريا
سنة  في  42في الرياضيات أو الفيزياء الترشيح لولوج السنة الثالثة شريطة أن ال تتجاوز أعمارهم  اإلجازة

 نهاية دجنبر من سنة الترشيح.
  

 :لسنة الرابعةا ولوج -  
 سنة في نهاية دجنبر من سنة الترشيح؛ 42أال يتعدى سنه  -
 .في العلوم والتقنيات أو ما يعادلهما جازةأو اال أن يكون حاصال على دبلوم مهندس التطبيق أو المتريز -

 
 ملحوظة

رسةةة الوطنيةةة العليةةا للفنةةون دالمأصةةبحت  4100فبرايةةر  02بتةةاريخ  016 00 بموجةةب المراسةةلة الوزاريةةة رقةةم
 مشاركة في المبارة الوطنية المشتركة. والمهن

 

 الدارالبيضاء -مكناس  الوطنية العليا للفنون والمهنالمدرسة 
 
  
 

http://www.ensam-concours.ma/
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 2513/2515عدد المقاعد المفتوحة للترشيح برسم السنة الجامعية 

 

الوطنية العليا المدرسة 
 للفنون والمهن

 المجموع السنة الثالثة والرابعة السنة األولى

 301 51 341 مكناس

 061 - 061 الدار البيضاء

 
 مكناس –عتبات ولوج المدرسة العليا للفنون والمهن 

 
 

 السنة الدراسية
 العلوم الرياضية

(A/B) 
 العلوم الفيزيائية

(SVT/PC/S.AGR) 
 العلوم والتقنيات

(STM/STE) 
4116 4110 03.11 05.05 03.11 
4110 4118 03.50 05.05 03.51 
4118 4119 03.51 05.05 03.51 
4119 4101 02.51 06.45 06.45 
4100 4104 15.00 00.45 05.51 

2013/2012 14.75 17.00 14.75 
 

 الدارالبيضاء –عتبات ولوج المدرسة العليا للفنون والمهن 
 

 

 السنة الدراسية
 العلوم الرياضية

(A/B) 
 العلوم الفيزيائية

(SVT/PC/S.AGR) 
 العلوم والتقنيات

(STM/STE) 
4101 4100 02.05 00.45 00.45 

4100 4104 05 00.51 00.51 
2013/2012 14.75 17.00 14.75 
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 مـدارس ومعاهـد
 ر تابعـة للجامعـاتغيـ
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، مطار محمد الخامس 
 الدار البيضاء النواصر 

 5822832112هاتف : 
 5822832112فاكس : 

www.onda.ma/formation  

مؤسسة للتعليم العالي يوجد مقرها الرئيسي بمدينة الدار البيضاء األكاديمية الدولية محمد السادس للطيران المدني 

مطارات والميادين في ميادين الطيران المدني واستغالل المة التكوين والبحث وتقديم الخدمات وتناط بها مه

المرتبطة بها. وتشمل هذه المهمة التكوين األساسي والتكوين بواسطة البحث العلمي والتكنلوجي والتكوين 

 رفي.عام أو الظا للطالب حسب المحيط الالمستمر أو أي شكل من أشكال التكوين يمكن اعتباره مفيد

 

 الشهادات الوطنية المسلمة من طرف األكاديمية
 

 تتولى األكاديمية تحضير وتسليم الشهادات الوطنية التالية:

 دبلوم مهندس الدولة -

 اإلجازة في الدراسات األساسية -

 اإلجازة المهنية -

 الماستر -

 الماستر المتخصص -

 الدكتوراه -

 

 كاديميةوأسالك الدراسات باألنظام 

 المهندسسلك  – 1

ويفتح  ،MPSI-PCSI-TSI يستغرق سلك المهندس ستة فصول بعد األقسام التحضيرية العلمية والتكنولوجية

 هذا السلك أيضا في وجه الحاصلين على :

 دبلوم الدراسات الجامعية العامة، أو دبلوم الدراسات الجامعية في العلوم والتقنيات، أو دبلوم الدراسات 

 % من عدد المقاعد؛05هادة معترف بمعادلتها لها في حدود الجامعية المهنية أو ش

  شهادة اإلجازة في الدراسات األساسية أو اإلجازة المهنية في ميادين التكوين باألكاديمية أو شهادة

 ويتوج هذا السلك بدبلوم مهندس الدولة. في المائة من عدد المقاعد. 41معادلة لها بنسبة ال تتعدى 

 سلك اإلجازة -2

غرق سلك اإلجازة ستة فصول بعد الباكلوريا العلمية والتقنية أو شهادة معترف بمعادلتها لها. ويتوج هذا يست

 السلك بشهادة اإلجازة في الدراسات األساسية أو شهادة اإلجازة المهنية.

 سلك الماستر -3

ة اإلجازة المهنية في يستغرق سلك الماستر أربعة فصول بعد شهادة اإلجازة في الدراسات األساسية أو شهاد

ويتوج هذا السلك  ميادين التكوين باألكاديمية أو شهادة وطنية من نفس المستوى أو شهادة معترف بمعادلتها لها.

 بشهادة الماستر أو شهادة الماستر المتخصص.

 سلك الدكتوراه -5

، أو شهادة مهندس الدولة، يستغرق سلك الدكتوراه ثالث سنوات بعد شهادة الماستر أو شهادة الماستر المتخصص

إحدى الشهادات الوطنية المحددة الئحتها بقرار مشترك للسلطة الحكومية المكلفة بالطيران المدني والسلطة  أو

الحكومية المكلفة بتكوين األطر والسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم العالي أو شهادة معترف بمعادلتها لها، ويتوج 

 راه.هذا السلك بشهادة الدكتو

يمكن بصفة استثنائية تمديد هذه المدة، لسنة أولسنتين على األكثر وفق الشروط الواردة في دفتر الضوابط 

 .البيداغوجية الوطنية

  

 الدارالبيضاء - يالمدن كاديمية محمد السادس الدولية للطيرانأ
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، طريق الجديدة الدار 5155ص.ب.

 البيضاء

 5822225151هاتف:

 5822235111 فاكس:
www.ehtp.ac.ma 

 

 التكوين والشهادات

إلى تكوين مهندسي الدولة في عدة تخصصات : الهندسة المدنية،  لألشغال العمومية ةالحسني تهدف المدرسة

الهندسة المائية وبيئة  الجغرافي،االتصال األرصاد الجوية، علوم علوم  ،لكهربائية، الهندسة ايةماتوعلمالهندسة ال

 .المدينة

 التخصصات.  سيا إلعداد مهندسين متعدديتستمر الدراسة ثالث سنوات توفر السنتان األولى والثانية تكوينا أسا

 بعد سلك المهندسين، تفتح المدرسة سلكا ثالثا لتحضير الدكتوراه.
 

 الترشيح وااللتحاق
 

 

 

 

 لألشغال العمومية الحسنية السنة األولى من المدرسةب االلتحاق 

 طلبة األقسام التحضيرية الناجحون في المباراة الوطنية المشتركة.  - 

سنة بالنسبة  43 +  انتقاء + مبارة مع عدم تجاوز (SMA-SMI-SMP) لدراسات الجامعية العامةدبلوم ا - 

سنة بالنسبة لخريجي األقسام التحضيرية عند متم دجنبر من سنة الترشيح و الحصول  42و  DEUGلحاملي 

 .على األقل على ميزة واحدة

 موميةلألشغال الع الحسنية من المدرسة الثانيةالسنة ب االلتحاق 

 دبلوم مهندس التطبيق  -

 يودع ملف الترشيح بالمدرسة قبل متم شهر ماي

 

 
 

 

 شارع الحاج احمد الشرقاوي

 الرباط  - العرفان 183:ص.ب

     5831155235هاتف : 

 5831111588فاكس : 
www.enim.ac.ma 

 

 التكوين والشهادات

 سي الدولة خالل ثالث سنوات فةي عةدة تخصصةات :إلى تكوين مهندالوطنية للصناعات المعدنية تهدف المدرسة 

، هندسة النظم، ةيالطاق الهندسة الميكانيكية والتطوير، الهندسة ،كتروميكانيكلنظم اإلنتاج، اال اتية،موعلمال الهندسة

 هيدرو جيوتكنيك. ،من الصناعي، مناجمالتدبير الصناعي، البيئة واأل مراقبة الجودة،المواد و

 الترشيح وااللتحاق

 الوطنية للصناعات المعدنية السنة األولى من المدرسةب االلتحاق 

 . ( MPSI, PSI, TSI, BCPST) األقسام التحضيرية الناجحون في المباراة الوطنية المشتركة طلبة -       

 دبلوم الدراسات الجامعية العامة +  انتقاء + مبارة -       

 ية للصناعات المعدنيةالوطن من المدرسة الثانيةالسنة ب االلتحاق 

 إجازة علمية + انتقاء + مبارة - 

 دبلوم مهندس التطبيق   -

 الدارالبيضاء - المدرسة الحسنية لألشغال العمومية
  
 

 الرباط - وطنية للصناعات المعدنيةالمدرسة ال
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    1211ص.ب. –شارع عالل الفاسي 

 الرباط

 5831115582هاتف : 

 5831112581فاكس : 
www.insea.ac.ma 

 

 التكوين والشهادات
تخصصةةات : اإلحصةةاء، االقتصةةاد المعهةةد إلةةى تكةةوين مهندسةةي الدولةةة خةةالل ثةةالث سةةنوات فةةي عةةدة هةةذا يهةةدف 

 . البحث االجرائي اإلعالميات، التحيين المالي، التطبيقي،

 الترشيح وااللتحاق
شعبتي الرياضةيات ) طلبة األقسام التحضيرية  الوطني لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي يلج السنة األولى من المعهد

 اة الوطنية المشتركة. الناجحون في المباردس( نو الفيزياء وعلوم المهالفيزياء و

كما يتم تنظيم مباراة قصد ولوج السنة األولى لفائدة الحاصلين على الشهادة الجامعية في الدراسةات العلميةة أو مةا 

 يعادلها. 

 المعادلة لها. والشواهدويفتح الترشيح لولوج السنة الثانية بالمعهد لمهندسي التطبيق أو لحاملي اإلجازة في العلوم 
 

 

 
 

 
 1131. ص.ب. 5يق الجديدة، كم طر

 الدار البيضاء

    5822235125-18-82-هاتف :

 5822231858فاكس : 
www.esith.ac.ma 

 

 توفر المؤسسة تكوينا في:

 سلك اإلجازة المهنية. -
 سلك تكوين مهندسي الدولة؛ -

 سلك الماستر المتخصص. -

 لةسلك تكوين مهندسي الدو

تسةةتمر الدراسةةة بهةةذا السةةلك ثةةالث سةةنوات تتةةوج بالحصةةول علةةى دبلةةوم مهنةةدس الدولةةة فةةي النسةةيج واأللبسةةة أو 

 اللوجستيك وإدارة المنتوج.

النةاجحون فةي (  MPSI, PSI, TSI, BCPST)يلج السنة األولى من هةذا السةلك، طلبةة األقسةام التحضةيرية 

 . (catégorie A) المباراة الوطنية المشتركة

كما يتم تنظيم مباراة قصد ولوج هذا السلك لفائدة الحاصلين خالل سنتين بعد البكالوريا على الشهادة الجامعية فةي 

أو  الدراسات العلمية أو ما يعادلها أو شهادة التقني العالي، الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا، دبلةوم التقنةي المتخصةص

  (catégorie B)الحاصلين على اإلجازة المهنية من المدرسة

 ملف الترشيح

 كون ملف الترشيح من الوثائق التالية :تي

 ملف التوجيه؛ 

 شخصية؛ ةصور 

 13 أظرفة تحمل عنوان المترشح وطوابع بريدية 

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية؛ 

 شهادة البكالوريااألصلية ل نسخةال(catégorie A)  ؛ 

  نسخة مطابقة لألصل لشهادة البكالوريا(catégorie B) 

  للسنة األولى الجامعيةكشف النقط (catégorie B)؛ 

  شهادة النجات للسنة األولى و الثانية(catégorie B) 

 الرباط - التطبيقي المعهد الوطني لإلحصاء واالقتصاد
  

 

 الدارالبيضاء - واأللبسة لصناعات النسيج المدرسة العليا
  
 

http://www.esith.ac.ma/
http://www.esith.ac.ma/
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 مالحظات:

 
 
 
 
 
 
 

 سلك اإلجازة المهنية
حملة الباكلوريا و تسةتمر الدراسةة فيةه ثةالث سةنوات يختةار خاللهةا الطالةب التكةوين فةي  هيفتح هذا السلك في وج
 فرها المدرسةإحدى الشعب التي تو

 ملف الترشيح
 كون ملف الترشيح من الوثائق التالية :تي
 ملف التوجيه؛ 
 شخصية؛ ةصور 
 13 أظرفة تحمل عنوان المترشح وطوابع بريدية 
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية؛ 
 نسخة مطابقة لألصل لشهادة البكالوريا أو شهادة مدرسية لتالميذ السنة الختامية 
  لثانوي التأهيليللتعليم اكشف النقط 

 مالحظات:
 مقابلة فردية –رائز بسيكوتقني  –* يجتاز المترشحون المراحل التالية: انتقاء عبر الملف 

 * يتم تأكيد التسجيل عبر ملف يتضمن الشهادة األصلية للبكالوريا و وثائق أخرى
 سلك الماستر المتخصص

ستمر فيه الدراسة سنتان في إحةدى الشةعب التةي توفرهةا يعنى به الحاصلون على اإلجازة المهنية أو مايعادلها و ت
 المدرسة. 

 يتم القبول في هذا السلك بناء على دراسة الملف و مقابلة فردية
 

 

 
 
 

 

 

  1251شارع عالل الفاسيص.ب.
 معاهد -الرباط 

    5831113512هاتف : 
 5831113525فاكس : 

www.inpt.ac.ma 

 

 التكوين والشهادات
يهدف المعهد  إلى تكوين مهندسي الدولة في مجال اإلعالم واالتصال، وذلك خالل ثالث سةنوات تخصةص السةنة 

 األولى منها لتعليم أساسي في علوم المهندس.

 الترشيح وااللتحاق
النةاجحون فةي المبةاراة الوطنيةة ( MPSI, PSI, TSI)يلةج السةنة األولةى مةن المعهةد طلبةة األقسةام التحضةيرية 

 ركة. المشت

كما يتم تنظيم مباراة قصد ولوج السنة األولى لفائدة الحاصلين على الشهادة الجامعية في الدراسةات العلميةة أو مةا 

 من المناصب المتوفرة.  %41يعادلها. وذلك في حدود 

 زياء.ويفتح الترشيح لولوج السنة الثانية بالمعهد لمهندسي التطبيق أو لحاملي اإلجازة في الرياضيات أو الفي

 

 

وتشمل هذه األخيرة مواد ، تاريخ المباراة عندسنة  42ال تتجاوز أعمارهم  يشترط في المترشحين أن *
 )في الرياضيات والفيزياء والفرنسية( ومقابلة مع لجنة مهنية. كتابية

درهم  41111في مصاريف التكوين بمبلغ  * ليكن في علم الطلبة الذين سيلجون المدرسة أنهم سيساهمون
درهم. إال أن المدرسة تعفي من مصاريف التكوين  211سنويا، إضافة إلى مصاريف التسجيل المحددة في 

 الطلبة المتفوقين األوائل بالمباراة الوطنية المشتركة المسجلين لديها بسلك مهندسي الدولة.
 

 والالسلكيةالسلكية  المعهد الوطني للبريد والمواصالت
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طريق النواصر   2.8، كلم 5115ص ب 

 الدار البيضاء -الوازيس

 5822 33 85 52//5883/84 : هاتف

 5822 33 85 21 : فاكس
www.iscae.ma 

 الرباط -حي الرياض -شارع النخيل  28
 5831112551هاتف : 

 :0537712367 فاكس
 

 مدة التكوين

 وإدارة المقاوالت ثالث سنواتتدوم الدراسة بالمعهد العالي للتجارة 

 شروط الترشيح

 سنة على األكثر عند تاريخ المباراة 44أن يبلغ سن المترشح   -

         4أن يكون طالبا باألقسام التحضيرية العلمية أو االقتصادية أو التكنولوجية أو حاصال على دبلوم باك +  -

 الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا (  ) الكليات، المدارس والمعاهد، شهادة التقني العالي،

 مسطرة الترشيح

متبوعا بوضع ملف يتضمن وثائق يتم  www.iscae.maيتم الترشيح للمباراة عبر الموقع اإللكتروني للمعهد 

 تحديدها عند اإلعالن عن المباراة في كل سنة. 
 

 

 

 
 نمدينة العرفا 1312ص.ب : 

 الرباط.

 0537678481:هاتف

 0537678489 :  فاكس    
www. archi.ac.ma 

 
من طرف التالميذ الحاصلين على البكالوريا من مختلف جهات  لمدرسة الوطنية للهندسة المعماريةالتغطية الطلب المتزايد على 

إحداث فرعين   4101    4119الموسم الجامعي  المملكة، ونظرا للخصاص المهول في عدد المهندسين المعماريين، تقرر مع بداية

 .للمدرسة في كل من فاس، وتطوان

 الترشيح الجتياز المباراة
 www.archi.ac.maولي لولوج المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية على موقع المدرسة: األ يتم الترشيح 

يعلن عن لوائح المقبولين في االنتقاء األولي الجتياز المباراة الكتابية بداية شهر خالل شهر يونيومن كل سنة، و

 :يوليوز وذلك على الشكل التالي

داء مصاريف أارسال خاصة بالخزينة من الموقع االلكتروني للمدرسة يتم بواسطتها إيتم استخراج ورقة  -0

 درهم  011معالجة ملف الترشيح والمحددة في 

 شيح على الموقع باتباع الخطوات المنصوص عليها  ملء بطاقة التر -4

 طبع وصل التسجيل -3

 الولوجشروط 

  الجنسية مغربية؛ 

  ؛0991يناير  0مزداد ابتداء من 

 النجات في االنتقاء و المباراة الكتابية والشفوية ) المقابلة(؛ 

 ستحسن على األقل؛الحصول على شهادة  البكالوريا في شعبتي العلوم الرياضية أو التجريبية بميزة م 

  في االمتحان الجهوي  41 04الحصول على معدل عام يساوي او يفوق 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 عهدالعالي للتجارة وإدارة المقاوالتالم
 الدارالبيضاء -الرباط 

 
 
  
 

 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية
 
 
  
 

http://www.ecole-archi.ac.ma/
http://www.ecole-archi.ac.ma/
http://www.archi.ac.ma/
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 المباراة
 يتم االنتقاء األولي حسب معدالت البكالوريا. يجتاز التالميذ الذين تم انتقاؤهم مباراة كتابية في :

 (0المعامل  –د  25س و 0اللغة الفرنسية ) المدة  -

 (0المعامل  –د  05س و  0الرسم )المدة  -

 بعد ذلك يجتاز الناجحون في الكتابي اختبارا شفويا.
 

 عتبات ولوج المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية

 العلوم التجريبية العلوم الرياضية السنة الدراسية

4116 4110 05.84 05.84 

4110 4118 02.86 02.86 

4118 4119 05.51 05.51 

4119 4101 05.81 05.81 

4101 4100 06.51 06.51 

4100 4104 00.40 00.40 

4104 4103 00.40 00.40 

 1.4و معدل االمتحان الجهوي في  1.5: يتم احتساب العتبة بضرب معدل االمتحان الوطني في مالحظة هامة

 1.3و معدل اللغة الفرنسية في االمتحان الجهوي في                    

 

 

 
 

 دالرباط معاه – 1252ص.ب.
 595831111185/هاتف :  

 /58311151380537775845:فاكس
www.iav.ac.ma 

 

 التكوين والشهادات
تعتبر السنة التحضيرية للدراسات الزراعية السنة األولى من سلك التكوين األساسي المشترك بين سلك المهندسين 

)علوم  يح لحاملي البكالوريا العلميةوسلك األطباء البياطرة بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة. يفتح الترش

دون سن الثالثة والعشرين. ويتم فيزيائية، علوم الحياة واألرض، العلوم الزراعية، علوم رياضية "أ" و "ب"( 

بعض المواد في على أساس النقط المحصلة في البكالوريا  - حسب حصيص لكل أكاديمية -انتقاء المترشحين

 .خاصةعامالت معدلة بمالذي يختارها المعهد 
 تكوين طويل المدى -1

 :يتم تحضير دبلوم مهندس الدولة خالل خمس سنوات في* 

 الهندسة القروية،البستنة و ،الزراعة  -

 الطبوغرافيا -

 والغذائية  الصناعات الفالحية -

 .خالل ست سنوات الطب البيطري تحضير دبلوم دكتور في يتم* 

 شروط الولوج
 لسنة التحضيرية للدراسات العليا الزراعية النجات في مباراة نهاية ا -
 تثبيث تداريب اكتشاف الطبيعة واالستغالل الفالحي -
 التوجيه الى احدى الشعب األربع بالمعهد -

السنة  وجلمكنهم والذين نجحوا في المباراة الوطنية المشتركة فيTSI و MP شعبتي أما طلبة األقسام التحضيرية 
 فيا.الثالثة من شعبة الطبوغرا

 معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة
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 تكوين قصير المدى -2

يكون المعهد خالل سنتين المراقبين المساعدين في التحفيظ العقاري. ويلج هذا التكوين حملة البكالوريا بعد النجات 
 في مباراة

 ملف الترشيح
 طلب خطي؛ 
 شهادة مدرسية للسنة الثانية من سلك البكالوريا تحمل الرقم الوطني للطالب ؛ 
 لوطنية؛نسخة من بطاقة التعريف ا 
 نسخة من عقد االزدياد؛ 
 .ظرفان متنبران يحمالن عنوان المترشح 
 .)نسخة من نموذج التسجيل عبر االنترنيت  ) الذي سيرسله المعهد الى عنوانك االلكتروني 

 ملء نموذج قبل التسجيل مباشرة على الموقع االلكتروني للمعهد

 حسن الثاني للزراعة والبيطرة معهد اليرسل ملف الترشيح عبر البريد الى السيد مدير 
  15151  الرباط معاهد – 1252ص.ب:

 
 

 
 

طريق  2كم   121ص.ب. 1
 ملول آبتتارودانت  

 5825255188-5825251551هاتف
 5825252253فاكس : 

www.iavcha.ac.ma        
administration@iavcha.ac.ma 

 
 تكوين مهندسي الدولة

بعد إنهاء الدراسة بنجات بالسلك األول في معهد الحسن الثةاني للزراعةة والبيطةرة بالربةاط يةتم توجيةه الطلبةة إلةى 
وإعةداد أووقايةة النباتةات أفةي إحةدى  التخصصةات : البسةتنة  ل قصد تحضير دبلوم مهندسي الدولةةملو أيتمعهد 

 .، علم الجراد، علم الصيد البحريلمساحات الخضراءا
 

 تكوين التقنيين المتخصصين
يمكةن لحملةة البكالوريةا العلميةة دون سةن الثالثةة والعشةةرين الترشةيح الجتيةاز مبةاراة ولةوج المعهةد قصةد تحضةةير 

 خالل سنتين. ، المساحات الخضراء، وذلكوقاية النباتات، شهادة التقني العالي في البستنة
و ( 3) المعامل  ، الفرنسية (4) المعامل  ، العلوم الطبيعية(0) المعامل  شمل المباراة المواد التالية : الرياضياتت
 .(0ة) المعامل العامعا في الثقافة ضوموو

 ملف الترشيح :
 طلب خطي؛ -
 كشوف النقط بالتعليم الثانوي التأهيلي؛ -
 نسخة من شهادة البكالوريا؛ -
 الوطنية؛ نسخة من بطاقة التعريف -
 نسخة من عقد االزدياد؛ -
 ظرفان يحمالن عنوان المترشح وطوابع بريدية. -

 مالحظات:
 يتم االنتقاء بناء على النقط المحصل عليها بالبكالوريا.  -     

 تتوفر المؤسسة على داخلية إليواء الطلبة. -     

 مواد المباراة:
 مةثقافة عا -الفرنسية  -العلوم الطبيعية  -الرياضيات 

 يوليوز من كل سنة. 18يرسل الملف قبل 

 أكادير -معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة مركب البستنة 
 
 
 
 
  
 

http://www.iavcha.ac.ma%20%20%20%20%20%20administration@iavcha.ac.ma/
http://www.iavcha.ac.ma%20%20%20%20%20%20administration@iavcha.ac.ma/
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     S/40ص.ب. 

 مكناس

    40/415838355232/هاتف : 

 5838355235فاكس :  
www.enameknes.ac.ma 

 

 التكوين والشهادات

سةنوات فةي عةدة تخصصةات :  خمةسل بالمدرسة الوطنية للفالحةة بمكنةاس خةال يتم تحضير دبلوم مهندس فالحي

، االقتصةاد القةروي، اإلرشةاد الفالحةي وعلةوم وتقنيةات األشةجار والبيئةة اإلنتاج النباتي والحيواني، وقاية النباتةات

 .، هندسة النموالمثمرة

 سنة حاملي البكالوريا العلمية. 43تفتح المباراة لولوج المدرسة لفائدة التالميذ دون سن  

مترشحين على أساس النقط المحصلة  في الرياضيات والعلوم الطبيعية والفيزياء والكيمياء والفرنسةية يتم انتقاء ال 

 واالجتماعيات حسب حصيص لكل أكاديمية. وتشمل المباراة الكتابية المواد األربع األولى. 
 

 ملف الترشيح

 يتكون ملف الترشيح للمباراة من الوثائق التالية :

 من المؤسسة أو عبر موقعها في االنترنيت، الترشيح تسحب استمارة 

 للسنة الثانية من سلك البكالوريا؛ شهادة مدرسية 

 ،نسخة من عقد االزدياد 

  نسخة من بطاقة التعريف الوطنية 

 .ثالث أظرفة تحمل طوابع بريدية وعنوان المرشح 

  ب البريةدي رقةميةودع فةي الحسةا خاص بتغطية تكاليف تةدبير ملةف الترشةيح درهم  31وصل إيداع مبلغ 

9213P 

 ماي 31قبل لمدرسة إلى االملف  يرسل
 

 

 عتبات ولوج المدرسة الوطنية للفالحة

 العلوم الرياضية السنة الدراسية
العلوم 

 الفيزيائية
 العلوم الزراعية علوم الحياة واألرض

4116 4110 03.54 14.25 14.25 12.00 

4110 4118 02.51 14.80 14.10 - 

4118 4119 
A14.36 

B 15.12 
15.33 14.60 12.50 

4119 4101 
A 15.05 

B 15.77 
15.37 15.80 13.62 

4100 4104 
05 A 

06 B 
06.51 05 - 

4104 4103 
02.51 A 

02.91 B 
05.61 02.81 04.68 

 

 .81هو  4104-4100: عدد المقاعد بالمدرسة برسم الموسم الجامعي ملحوظة

 سمكنا - المدرسة الوطنية للفالحة
 
 
 
 
  
 

 مدارس ومعاهد غير تابعـة للجامعـات                                                 

http://www.enameknes.ac.ma/
http://www.enameknes.ac.ma/
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 سال –تابريكت  811ص.ب.
    5831513155هاتف : 
 5831511152فاكس : 

 
 

 
 التكوين وشروط االلتحاق:

تسعى المدرسة إلى تكوين مهندسي الدولة في مجال المياه والغابات. وتستقطب المترشةحين لهةذا التكةوين مةن بةين 
لمدرسةة الطلبة الذين أنهوا الدراسة بنجات بالسلك األول فةي معهةد الحسةن الثةاني للزراعةة والبيطةرة بالربةاط أو با

 الوطنية للفالحة بمكناس. 
السةلك األول الةذي يةدوم سةنتين بالحصةول علةى دبلةوم الغابويةة  ينتهةي. سةلكيينتستمر الدراسةة أربةع سةنوات فةي 

االيكولوجيااا وتاادبير المااوارد الطبيعيااة س الدولةةة فةةي تخصصةةات دالعامةةة، بينمةةا يتةةوج السةةلك اآلخةةر بةةدبلوم مهنةة
 الغابوي واستغالل الغابات وتدبير المساحات المحمية. جالمنتومين وتث الغابويوالتهيئة واالقتصاد 

 

 :مالحظة
وعليةه  5وبكالوريةا+ LMDنظام التكوين في المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين في طريقه لالنسةجام مةع نظةام 

راعةة و البيطةرة سنوات.السنتان التحضيريتان تتمةان فةي المعهةد الحسةن الثةاني للز 3ن مدة التكوين تتقلص إلى إف
 بالرباط و المدرسة الوطنية للفالحة بمكناس.

 
 معطيات إحصائية:

 أجانب على األكثر. 01مغاربة إضافة إلى  41إلى  05للمدرسة في حدود  ةالطاقة االستيعابي 
 
 
 
 
 

 52:شارع محمد الخامس ص.ب
 تطوان

     5832211858هاتف : 
 5832215222فاكس : 

 
 
 
 

مدة كل واحد منهما سةنتان. وذلةك ألجةل تكةوين أطةر عليةا فةي الفنةون التشةكيلية  سلكيينمعهد في تنظم الدراسة بال
فةةي أحةةد المسةةالك  والتطبيقيةةة. يعتبةةر السةةلك األول جةةذعا مشةةتركا يحضةةر الطلبةةة للتخصةةص خةةالل السةةلك الثةةاني

 شرطة المصورة م الفنالتصميم اإلشهاري م التصميم الداخلي م التصميم الصناعي م األ والتخصصات  التالية:
 

 االلتحاق  شروط
   سنة عند تاريخ اجراء المبارة 46أن ال يتجاوز سن المرشح 
 الحصول على شهادة  البكالوريا 
 

 ملف الترشيح
   طلب خطي 
   صورة شمسية 

 نسخة مصادق عليها من شهادة الباكالوريا 
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية 
 وان المترشحسم وعنإظرفة متنبرة تحمل أ ةاربع 

 
 

 تطوان - المعهد الوطني للفنون الجميلة
 

 سال - المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين

 
 مكناس
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 شارع الراشدي 
 الدار البيضاء

   5822255831هاتف : 
 5822213252فاكس : 

 
 
 

 التكوين وشروط االلتحاق
المدرسةةة العليةةا للفنةةون الجميلةةة مؤسسةةة تابعةةة لمجلةةس مدينةةة الةةدار البيضةةاء تةةوفر تكوينةةا فنيةةا ونظريةةا لمةةدة أربةةع 

 .ياإلشهار التصميم( وDesign) صميم الداخليالت، التشكيلية سنوات في ثالث شعب : الفنون
تفتح مباراة ولوج المدرسة لحملة شهادة البكالوريا دون سن الخامسةة والعشةرين. تشةمل المبةاراة موضةوعا كتابيةا 

 .واألشكال األلوانتأويل عمل تطبيقي حول في الثقافة العامة ) بالعربية أو الفرنسية( و
 .  للمترشحالملف الشخصي  ولحالثقافة الفنية و حولمقابلة  بعد ذلك يجتاز المرشحون المقبولون

 ملف الترشيح :
 يتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية :

 طلب خطي؛ 
 نسخة طبق األصل لشهادة البكالوريا أو شهادة مدرسية للسنة النهائية من التعليم الثانوي؛ 
 عقد ازدياد؛ 
 نسخة طبق األصل لبطاقة التعريف الوطنية؛ 
 2 ور شخصية حديثة العهد )يكتب في ظهرها اسم المترشح(؛ص 
 3 .أظرفة متنبرة تحمل عنوان المرشح 

 نهاية شهر ماي من سنة الترشيحآخر أجل إلرسال الملف : 
 
 

 
 

 

، شارع الزيتون، حي 581رقم 
 الرباط 1852ص.ب الرياض،

 5831811823تف : ها
www.eddh.org 

www.darhadit.ac.ma 

 سلك التكوين األساسي المتخصص -3

 لشروط: ا
شهادة باكالوريا التعليم الثانوي، أو شهادة باكالوريا التعليم الثانوي العتيق، أو شهادة معترف بمعادلتها إلحداهما،  -

 شريطة أن تكون الشهادة المقدمة مسلمة خالل سنة المباراة أو السنة التي قبلها، 

، وأن ال يقل المعدل المحصل عليه في كل من اللغة العربية 12من  21ال يقل المعدل المحصل عليه عن  أن -

 .12من  21في سنتـي الباكالوريا عن  أو اللغة االسبانية، واللغة الفرنسية واللغة اإلنجليزية

 

 :الدراسة مدة
، تتوج دراسية، منها فصالن تحضيريان تستغرق مدة الدراسة في سلك التكوين األساسي المتخصص ثمانية فصول

 بالحصول على اإلجازة في علوم الدين

 ملف الترشيح:

طلب مكتوب موجه إلى مدير المؤسسة، يبين فيه المترشح اسمه الشخصي والعائلي وعنوانه ورقم الهاتف،ويحدد  -

 زية والفرنسية واالسبانية؛اللغة األجنبية األولى واللغة األجنبية الثانية من بين اللغات االتية: االنجلي

 شهادة باكالوريا التعليم الثانوي أو شهادة باكالوريا التعليم الثانوي العتيقنسخة من  -

 لنقط المحصلة في سنتي البكالوريا ) االمتحان الوطني و االمتحان الجهوي(؛كشف أصلي ل -

 نسخة مشهود بمطابقتها ألصل بطاقة التعريف الوطنية.  -

 الدارالبيضاء - المدرسة العليا للفنون الجميلة
 
 

 حسنيةدار الحديث المؤسسة 
 
 
 

http://www.eddh.org/
http://www.eddh.org/
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 ج:مباراة الولو
تفتح مباراة ولوج السنة األولى من سلك التكوين األساسي المتخصص بمؤسسة دار الحديث الحسنية كل سنة،  -

 بقرار للسلطة الحكومية المكلفة باألوقاف والشؤون اإلسالمية 

ة المباراة، تنظم المباراة على مرحلتين: المرحلة األولى: يتم فيها انتقاء المترشحين بناء على مقاييس تحددها لجن -

منها على الخصوص الميزة والمعدل العام المحصل عليهما في الباكالوريا، والمعدل المحصل عليه في كل من 

. المرحلة الثانية: إجراء اختبارات كتابية يقبل الجتيازها أو اللغة االسبانية اللغة العربية والفرنسية واللغة اإلنجليزية

المدة: "  ألولى. تشتمل االختبارات الكتابية على: أ( اختبار في الثقافة اإلسالميةالمترشحون المقبولون في المرحلة ا

ب( اختبار في اللغة العربية، يتضمن شكل نص وتلخيصه واإلجابة عن أسئلة تتعلق بالقضايا " 3ساعتان، المعامل 

؛  1نسية، المدة: ساعتان، المعامل ؛ ج( اختبار في اللغة الفر3اللغوية والفكرية الواردة فيه، المدة ساعتان،المعامل 

؛ ويتناول كل اختبار من االختبارين  1، المدة: ساعتان، المعامل أو اللغة االسبانية د( اختبار في اللغة اإلنجليزية

 األخيرين اإلجابة عن أسئلة تتعلق بفهم نص وتلخيصه.

 

 سلك التكوين العالي المعمق -2
 الشروط :

اإلجازة العليا المسلمة من إحدى كليات جامعة القرويين ، أو شهادة العالمية في أن يكون حاصال على شهادة  -
التعليم العتيق، أو شهادة اإلجازة المسلمة من إحدى كليات اآلداب والعلوم اإلنسانية أو كليات العلوم القانونية 

 واالقتصادية واالجتماعية، أو شهادة معترف بمعادلتها إلحداها. 
 في كل سنة على حدة. 41من  04عن  في سنتين من سنوات اإلجازة على معدل ال يقل أن يكون حاصال -

 مدة الدراسة :
تستغرق الدراسة بسلك التكوين العالي المعمق خمس سنوات دراسية منها سنتان)أربعة فصول( للحصول على 

في الدراسات  دكتوراهشهادة التأهيل في الدراسات اإلسالمية العليا، وثالث سنوات للحصول على شهادة ال
 اإلسالمية العليا .
 مباراة الولوج :

تفتح مباراة ولوج السنة األولى من سلك التكوين العالي المعمق بمؤسسة دار الحديث الحسنية كل سنة، بقرار 
بات للسلطة الحكومية المكلفة باألوقاف والشؤون اإلسالمية، يحدد فيه عدد المقاعد المتبارى بشأنها وأجل إيداع طل

 تنظيم المباراة. الترشيح وتاريخ
 المباراة على مرحلتين :تنظم 

يتم فيها انتقاء المترشحين بناء على دراسة ملفاتهم على أساس مقاييس تحددها لجنة المباراة، المرحلة األولى: 
 لمحصل عليها خالل سنوات اإلجازة.منها على الخصوص الميزات ا

 41من  04ال يقل عن ين خالل سنتين من سنوات اإلجازة على معدل ويجب على المترشحين أن يكونوا حاصل
 في كل سنة على حدة. 

 إجراء اختبارات كتابية يقبل الجتيازها المترشحون المقبولون في المرحلة األولى. المرحلة الثانية:
 شتمل االختبارات الكتابية على : ت 
 ؛  3 المي المدة ساعتان، المعامل( اختبار في الفكر اإلس أ

( اختبار في اللغة العربية، يتضمن شكل نص وتلخيصه واإلجابة عن أسئلة تتعلق بالقضايا اللغوية والفكرية  ب
 ؛ 4ة فيه المدة ساعتان، المعامل الوارد

 ؛ 4نسية، المدة ساعتان، المعامل ج( اختبار في اللغة الفر
 . 4ساعتان، المعامل ، المدة أو اللغة االسبانية يزية( اختبار في اللغة اإلنجل د

 ويتناول كل اختبار من االختبارين األخيرين اإلجابة عن أسئلة تتعلق بفهم نص وتلخيصه.
 

 في الدراسات اإلسـالمية العليـا سلك الدكتوراه -3
يقبل للتسجيل في المسلك الخاص بالدكتوراه الطلبة الحاصلون على شهادة التأهيل في الدراسات اإلسالمية العليا 

 شهادة تعادلها. أو 
 

 مدارس ومعاهد غير تابعـة للجامعـات
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 شارع المنصور الذهبي 
 الرباط. 1388ص.ب : 

 www.edhh.org 5831121152الهاتف: 

 

ويحصةةةل  وتقنيةةات اإلخةةراجاألداء المسةةرحي والتنشةةيط الثقةةافي يةةوفر المعهةةد خةةالل أربةةع سةةنوات تكوينةةا فةةةي 
 .والتنشيط  الثقافي يالمعهد العالي للفن المسرحدبلوم   الخريجون على

 

 االلتحاق  شروط
 
   سنة 43و  00أن يكون سن المرشح  بين 
 الحصول على شهادة  البكالوريا 

 

 ملف الترشيح
 يتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية :

  يه المرشح أسباب إقباله على الترشيح للمباراةفطلب خطي يشرت 

 ورقة معلومات شخصية توجد رهن إشارة المرشحين بالمعهد 

 أو ساهم قي انجازها حشية أو الفنية التي قام بها المترعمال األدبة عن األملف  يتضمن لمح 

 نسخة مصادق عليها لشهادة البكالوريا 

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها 

 نسخة من عقد االزدياد 

 شهادة طبية تثبت أن المرشح قي حالة صحية جيدة 

 12   أظرفه  متنبرة 
 يوليوز. 15قبل هد يرسل الملف أو يودع بالمع

 
 
 

 

 1525: ص.ب ،1و 8اوية زنقة حي الرياض العرفان ز
 المعاهد الرباط

 5831111111هاتف : 
 5831112122فاكس : 

www.minculture.gov.ma 

 التكوين وشروط االلتحاق

 

حيةث تةتم الدراسةة خةالل  ،ثةار التاريخيةة شةعبا للتكةوين بالمعهةدتعتبر علوم اآلثار والتراث ودراسة المتةاحف واآل
 ثالثة أسالك

 جذع مشترك تستغرق الدراسة فيه سنتين يتوج بدبلوم السلك األول لعلوم اآلثار والتراث. السلك األول:

 

 طور التخصص في إحدى الشعب التالية: السلك الثاني:
 آثار ما قبل التاريخ -
 ميآثار ما قبل العهد اإلسال -
 آثار العهد اإلسالمي  -
 االنتروبولوجيا -
 المباني التاريخية و المواقع -
 التحافة -

 طور التخصص المعمق. السلك الثالث:
)سنتان للحصول على شهادة الدراسات مدة كل من السلكين األول والثاني سنتان ومدة السلك الثالث خمس سنوات 

 .وم السلك الثالث لعلوم اآلثار و التراثالعليا، وثالث سنوات لمناقشة الرسالة(، وتتوج بدبل
 تشمل المباراة اختبارات كتابية في التاريخ والترجمة واللغة األجنبية الثانية واختبارا شفويا في الثقافة العامة. 

 الرباط - الثقافي المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط
 
 

 الرباط - المعهد الوطني لعلوم اآلثار والتراث
 
 

http://www.minculture.gov.ma/
http://www.minculture.gov.ma/
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 ملف الترشيح :
 يتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية :

 طلب خطي يوضح اللغة األجنبية الثانية؛ -
 بكالوريا؛نسخة من كشف نقط ال -
 نسخة مطابقة لألصل من شهادة البكالوريا؛ -
 نسخة مطابقة لألصل من بطاقة التعريف الوطنية؛ -
 نسخة من عقد االزدياد؛ -
 ظرفان يحمالن عنوان المرشح وطوابع بريدية. -

 

 
 
 

 

 طنجة  – 1181ص.ب. 
 5832258255هاتف : 
 0539945905فاكس : 

isit@menara.ma 

www.isitt.ma  أوwww.tourisme.gov.ma  
 

 التكوين وشروط االلتحاق
مةدة كةل  سةلكيين مةن سةياحيالتةدبير ال ةو شةعبتةدبير اإلجرائةي للفندقةة والطعامةة ال ةوحدات التكةوين بشةعب كونتت

 واحد منهما سنتان. 
 سياحير الالتدبي ةشعبلالترشيح شروط  .1

 دون سن الخامسة والعشرين. جميع الشعبلبكالوريا في الحصول على ا -
في اللغة الفرنسية في   41 04 ومعدل عام يعادل أو يفوق 41 02 الحصول على معدل عام يعادل أو يفوق -

 السنتين األخيرتين بالنسبة للتالميذ المرشحين لباكالوريا السنة الجارية.
في   41 04 ومعدل عام يعادل أو يفوق 41 02 كالوريا بمعدل عام يعادل أو يفوقالحصول على شهادة البا -

 اللغة الفرنسية لحملة الباكالوريا للسنتين الماضيتين.
 تدبير اإلجرائي للفندقة والطعامةال ةشعبلالترشيح شروط  .2

ون سةةةن الخامسةةةة د أو علةةةوم االقتصةةةاد و التةةةدبيرالعلةةةوم االقتصةةةادية شةةةعبة  لبكالوريةةةا فةةةي الحصةةةول علةةةى ا -
 أو الحصول على دبلوم تقني في الفندقة.والعشرين.

في اللغة الفرنسية في  41 04ومعدل عام يعادل أو يفوق 41 04.5 الحصول على معدل عام يعادل أو يفوق -
 السنتين األخيرتين بالنسبة للتالميذ المرشحين لباكالوريا السنة الجارية و التقنيون في الفندقة.

ومعدل عام  41 04.5 هادة الباكالوريا أو دبلوم تقني في الفندقة بمعدل عام يعادل أو يفوقالحصول على ش -
 في اللغة الفرنسية لحملة الباكالوريا أو دبلوم تقني في الفندقة للسنتين الماضيتين. 41 04 يعادل أو يفوق

أو حملةةة  شةةهادة السةةلك األول  يلةةج السةةلك الثةةاني مةةن المعهةةد الطلبةةة الحاصةةلون علةةى دبلةةوم السةةلك األول بالمعهةةد
 الجامعي في االقتصاد.

 ملف الترشيح
 يتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية : 

 يبين الشعبة المرغوب فيها ويحمل رقم الهاتف والعنوان االلكتروني للمترشح طلب خطي 
 الختاميةةة مةةن سةةلك  أو دبلةةوم التقنةةي مصةةادق عليةةه أو شةةهادة التسةةجيل فةةي السةةنة نسةةخة مةةن شةةهادة البكالوريةةا

 البكالوريا
 .بيان النقط للتعليم الثانوي التأهيلي مصادق عليه بالنسبة للتالميذ المرشحين لباكالوريا السنة الجارية 
 .بيان النقط النهائي مصادق عليه بالنسبة لحملة الباكالوريا للسنتين الماضيتين 
  نسخة من بطاقة التعريف الوطنية 
 صورة شخصية للمرشح 
 42 06أظرفة متنبرة ) حجم  أربعة (. 

 .ليوزيو 18قبل يرسل الملف 
 تتوفر المؤسسة على سلك عالي يتم ولوجه بالنسية للطلبة الحاصلين على دبلوم السلك العاديمالحظة: 

 للمعهد وبالنسبة للحاصلين على اإلجازة المهنية أو شهادة معادلة لها.
 

 طنجة - المعهد العالي الدولي للسياحة
 
 
 

mailto:isit@menara.ma
mailto:isit@menara.ma
http://www.isitt.ma/
http://www.isitt.ma/
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 ، طريق الجديدة 1كم 
 الدار البيضاء

 55/5822235155/ 51تف:ها
 5822231815فاكس:

www.isem.ac.ma 

 
 

 التكوين وشروط االلتحاق

يتم التكوين بشةعبتي السةطح واآللةة خةالل أربةع سةنوات لفائةدة حةاملي البكالوريةا العلميةة أو التقنيةة الةذين اجتةازوا 
المرشحين أن يكونةوا قةادرين علةى تحمةل مهنةة البحريةة وأن ال تتجةاوز  مباراة دخول المعهد بنجات. ويشترط في

 سنة. 40أعمارهم 
 :نيوفر المعهد تكوينا يمتد لسلكيي

: شعبة علوم اإلبحار يتوج بدبلوم مالزم أعةالي البحةار وشةعبة الطاقةة والةدفع السلك العادي في أربع سنوات  -
 تتوج بدبلوم مالزم ميكانيكي الدرجة األولى 

: للحاصةةلين علةةى دبلةةوم السةةلك العةةادي يتةةوج بالحصةةول علةةى دبلةةوم ضةةابط ك العااالي فااي ساانة واحاادةالساال -
 أو قبطان أعالي البحار. ىميكانيكي الدرجة األول

 

 الرياضيات والفيزياء واإلنجليزية. التالية:يعتمد في المباراة على المواد 

 

 ملف الترشيح
 يتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية : 

 ب خطيطل 
 . شهادة مدرسية للسنة النهائية بالتعليم الثانوي أو نسخة مصادق عليها من شهادة البكالوريا 
 شهادة طبية 
 . نسخة  مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية 
  4صورتان للمترشح  حجمx4 
 .ظرفان متنبران عاديان، وواحد للبريد المضمون 

 
 يونيو 35يودع  الملف بالمدرسة قبل 

 

 
 

 

 

 – 512اغزديس   ص ب   انزا طريق

 أكادير

 5825555115هاتف:

 5825558585فاكس:
www.ispm.ac.ma 

 

 التكوين وشروط االلتحاق

ينظم المعهد العالي للصيد البحري بأكادير مبارة ولوج السلك األول من المعهد لفائدة تالميذ البكالوريا لتحضير 

 الشواهد التالية:

 مالزم الصيد -

 ميكانيكي للصيدمالزم  -

 معالجة وتثمين منتجات الصيد -

 شروط ولوج المبارة

 بكالوريا علمية أو تقنية -

 .دجنبر 30على األكثر في  سنة 40 -

 البيضاء - المعهد العالي للدراسات البحرية
 
 
 

 أكادير - حريالب صيدالمعهد العالي لل
 
 
 

http://www.isem.ac.ma/
http://www.isem.ac.ma/
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 الترشيح مسطرة

وإرسال ملف الترشيح المكون من الوثائق  http//www.ispm.ac.maيتم التسجيل عبر الموقع اإللكتروني 

 غشت. 05التالية قبل 

 حدد فيه المترشح الشعبة المختارةي طلب خطي 

 بيان نقط البكالوريا مصادق عليه من طرف األكاديمية 

 .نسخة  مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية 

 مراحل المباراة

 انتقاء أولي -0

مباراة كتابية تتضمن امتحانا في الرياضيات )المدة: ساعتان (، امتحانا في العلوم الفيزيائية )المدة:  -4

 ، )المدة: ساعتان (، امتحانا في الثقافة العامة )المدة: ساعة واحدة(،ساعتان (

 قبل تسجيلهم بصفة نهائية:: يشترط في المترشحين الناجحين  ملحوظة

 اإلدالء بشهادة طبية تتبث قدرتهم الصحية             -  

 النجات في رائز القدرة على مزاولة مهنة بحار. -

 

 
 

 1115: شارع الحريري، ص.ب

 طنجة

 5832255211هاتف : 

 5832255121فاكس : 
www.inas-tanger.ma 

 

 التكوين وشروط االلتحاق

يهدف التكوين بالمعهد خالل السلك األول إلى تكةوين المسةاعدين )المستشةارين( االجتمةاعيين. تفةتح مبةاراة ولةوج 

وسلكا ثانيا للحاصلين  سنة. 44من العمر هذا السلك الذي يدوم سنتين في وجه حملة البكالوريا الذين لم يتجاوزوا 

علةةى دبلةةوم مرشةةد اجتمةةاعي مةةن المعهةةد وتمتةةد الدراسةةة بةةه سةةنتين للحصةةول علةةى دبلةةوم مسةةير فةةي األعمةةال 

 االجتماعي.

تنظم المباراة عادة في شةهر يوليةوز وتشةمل اختبةارات كتابيةة فةي اللغةة العربيةة واللغةة الفرنسةية واختبةارا شةفويا 

 امة للمرشح.حول الثقافة الع

 التكوين وشروط االلتحاق

  ةاكثر في فاتح ينايرمن سنة المبارعلى األ 44السن 

 لكل الشروط ملف الترشيح مستوف 

 ملف الترشيح

 يتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية : 

  طلب خطي 

 شهادة مدرسية لتالميذ الثانية بكالوريا أو شهادة الباكالوريا للحاصلين عليها 

 قد االزديادنسخة من ع 

 نسخة مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية 

 كشف النقط المحصلة بالسنة األولى و السنة الثانية من التعليم التأهيلي واالمتحان الجهوي  

                         ثالثة أظرفه متنبرة تحمل عنوان المترشح 

 طنجة - المعهد الوطني للعمل االجتماعي
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 مالحظات

 تدعى المرشح قصد التسجيل لمتابعة الدراسة مرفقا بعد اجتياز المبارة الكتابية و الشفوية بنجات يس

 بالشهادة االصلية للباكالوريا

 على المعدالت حسب الترتيب أنها ترشيح أتعتمد اللجنة المكلفة بانتقاء المرشحين على معاييرمن ش

 التنازلي للمعدل العام وكذا معدل اللغة الفرنسية

  يوليوز ول منجرى المباراة في األسبوع األيونيو ، وت 00يرسل الملف أو يودع  بالمعهد قبل. 

 

 
 

 

 www.isic.ma 5831151351هاتف :  الرباط - 1258 :ص.ب شارع عالل الفاسي

 
 شروط االلتحاق

 ؛السابقتين شهادة الباكالوريا )جميع الشعب( أو ما يعادلها للسنتين -
 ؛13 20الحصول على شهادة  البكالوريا بمعدل  يساوي أو يفوق  -
 واللغة الثالثة؛ في اللغتين العربية والفرنسية 41 03 على على األقلفي امتحان الباكالوريا  الحصول -

 ؛دجنبر من سنة الترشيح 30عند سنة  45و أن اليفوق سنة  17عن المترشحال يقل عمر م أن 
به ، يحصل بموج www.isic.maيجب على المرشح التسجيل في المباراة عبر الموقع االلكتروني للمعهد  -

على رقم إيداع الملف. ويتوصل المرشح المستوفي لشروط االنتقاء عبر بريده االلكتروني باستدعاء الجتياز 
 المباراة.

 تنظم الدراسة بالمعهد في قسمين: القسم العربي والقسم الفرنسي
 نظام المعهد هو نظام خارجي

 ول على اإلجازة في مجال االعالم واالتصالبالحص بالمعهديتوج التكوين 

 
 التسجيلملف 

 نسخة من شهادة البكالوريا مصادق عليها؛ 
 نسخة من كشف نقط البكالوريا؛ 
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها؛ 
 ياد؛ن عقد االزدنسخة م 
 صورتان للتعريف 

يونيو بالنسبة  25و  2512كالوريا بالنسبة للحاصلين على الب 2513يونيو  15هو  أجل للتسجيل آخر
 ()عبر البريد االلكتروني 2513للحاصلين على البكالوريا 

 

 
 مكونات مباراة الولوج

 يتضمن االمتحان الكتابي: 
 انشاء في موضوع عام؛ 
 استمارة أسئلة في الثقافة العامة؛ 
 وترجمة؛ تلخيص 
 ة أو االيطالية()اإلنجليزية، االسبانية، األلماني اختبار في اللغة الثالثة 

 أساتذة المعهد.الشفوي فيكون على شكل مقابلة مع لجنة من  نأما االمتحا
-الماستر  -أصبح التكوين بالمعهد خاضعا لنظام االجازة  2511/2512ملحوظة: ابتداء من الموسم الجامعي 

 (.LMDالدكتوراه )

 الرباط - المعهد العالي لإلعالم واالتصال
 
 
 
 
 

http://www.isic.ma/
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، مدينة شارع عالل الفاسي

 - الرباط – 1255ص.ب. العرفان

 عاهدالم

 5831115255هاتف:

  5831115232فاكس: 
www.esi.ac.ma 

 

 التكوين وشروط االلتحاق

ة + ثةالث سةنوات (، سةلك يريمخةتص )األقسةام التحضة إعالمةي: سلك  على ثالث أسالك للتكوينوفر المدرسة تت

استر أو الماسةتر )الم، سلك الدكتوراه)اإلجازة + سنتين(، سلك الماجستيرالمتخصص)اإلجازة + سنتين(الماجستير

 .المتخصص+ ثالث سنوات(

ميادين التكوين بالمؤسسةة تهةم أساسةا شةعب علةوم اإلعةالم، تةدبير وتسةيير المحتويةات والمعلومةات، وكةذا هندسةة 

 وتدبير نظم المعلومات.

 إلى جانب التكوين األساسي، تقوم المدرسة بالتكوين المستمر والبحث العلمي في التخصصات التالية:

 ت المتعددة الوسائط والوثائق الرقمية؛المكتبا -

 تدبير الوثائق والربائد؛ -

 هندسة وتدبير نظم المعلومات، -

 الذكاء التنافسي واليقظة االستراتيجية. -
 

 

 
 

مركز موالي رشيد طريق 

 سال  - 12مكناس، كم 
 www.irfc.ma    5831531181هاتف : 

 

 التكوين وشروط االلتحاق

للطفولةةة  تنشةةيط السوسةةيوثقافيوال الطفولةةة الصةةغرى والتةةدريب الرياضةةيتربيةةة  فةةي مجةةال طةةرايكةةون المعهةةد أ

بعةةد انتقةةاء الملفةةات فةةي وجةةه  ، وذلةةكللحصةةول علةةى اإلجةةازة المهنيةةةيلةةج المعهةةد حملةةة البكالوريةةا والشةةباب، و

 :المرشحين حسب الشروط التالية

 :يريب الرياضشعبة التد
 

 ؛سبة لرياضيي النخبة()بكالوريا جميع الشعب بالنبكالوريا علوم  -

 ساعات(؛ 3اجتياز امتحان كتابي باللغة الفرنسية ) -

 والتخصص الرياضي؛ البدنية اللياقةامتحان اجتياز  -

 .اجتياز امتحان شفوي -
 

 :للطفولة والشباب والتنشيط السوسيو ثقافي الطفولة الصغرىتربية شعبتي 
 

 بكالوريا جميع الشعب؛ -

 ساعات(؛ 3) يةامتحان كتابي باللغة العرباجتياز -

 اجتياز امتحان شفوي -

 الرباط - مدرسة علوم اإلعالم
 
 
 
 
 

 سال - والرياضة طر الشبيبةأالمعهد الملكي لتكوين 
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 ملف الترشيح

 يتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية : 

 نسخة من بطاقة الترشيح؛*  

 *  نسخة مصادق عليها من شهادة البكالوريا؛

 بالشواهد. الذاتية مدعومة السيرة نبذة من*  

 ؛*  كشف النقط المحصلة بالتعليم الثانوي التأهيلي

 ؛اقة التعريف الوطنية*  نسخة من بط

 ؛* صورتان للمترشح  

 ؛* ظرفان متنبران حامالن لعنوان المرشح  

 *  شهادة طبية للمترشحين لشعبة التدريب الرياضي.  
 

 الترشيح: ملحوظة: ترسل أو تودع طلبات 

 الطريق مكناس، س 12* بالنسبة لشعبة التدريب الرياضي: المركز الوطني للرياضة موالي رشيد كلم   

 * بالنسبة لشعبة تربية الطفولة الصغرى: مركز االنعاش النسوي، شارع الفطواكي، اليوسفية، الرباط  

 * بالنسبة لشعبة التنشيط السوسيو ثقافي للطفولة والشباب: مركز تكوين أطر الشباب، شارع نور، يعقوب     

 الرباط المنصور،    

 
 
 

 

 شارع عالل الفاسي
 معاهد    - الرباط 1218 :ص.ب

             5831111152هاتف : 
 5831118552فاكس : 

www.inau.ac.ma 

 

 سلك الماستر في التهيئة والتعمير -يوفر المعهد تكوين في سلكين: 
 السلك العالي -                                    

 

 يرسلك الماستر في التهيئة والتعم

 

 شروط المشاركة: -1

 تتفتح المباراة في وجه حاملي:

 - الزراعة - الهندسة الحضرية -القروية الهندسة  - * شهادة مهندس معماري أو مهندس في: )الهندسة المدنية
 واإلحصاءات والديموغرافيا(؛

 –القانون  –التاريخ  –فيا الجغرا -العلوم االجتماعية  –علوم األرض  –اإلجازة في: العلوم االقتصادية  * شهادة
 التعمير؛ –العلوم السياسية 

 أو أي شهادة من نفس المستوى معترف بمعادلتها في التخصصات المذكورة أعاله.  *

 
 ملف الترشيح: -2
  :ملء استمارة التسجيل من الموقع االلكترونيwww.inau.ac.ma  

 :إيداع ملف الترشيح مكون من الوثائق التالية 

 لمشاركة موجه إلى السيد مدير المعهد الوطني للتهيئة والتعمير؛طلب خطي ل -

 نسخة مصادق عليها من كل شهادة حصل عليها المرشح بعد الباكالوريا؛ -

 بيان لمؤهالت المرشح؛ -

 والتعمير إلعداد الترابالمعهد الوطني 
 
 

http://www.inau.ac.ma/
http://www.inau.ac.ma/
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 يان النقط المحصل عليها في اإلجازة مسلمة من الكلية؛ب -

 طاقة التعريف الوطنية الغير البيومترية؛شهادة من عقد االزدياد ال تزيد عن ثالثة أشهر لحاملي ب -

 أربع صور فوتوغرافية من الحجم الصغير؛ -

 نسخة مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية؛ -

 ثالثة أظرفة تحمل اسم وعنوان المرشح مع الطابع البريدي؛ -

 شهادة طبية مسلمة من طرف مصالح قطاع الصحة العمومية. -

 ديرية الدراسات بالمعهد أو إرساله عن طريق البريد إلى:يجب إيداع ملف الترشيح بم

 مدير المعهد الوطني للتهيئة والتعمير
 -المعاهد -الرباط - 6405مدينة العرفان، ص.ب:  -شارع عالل الفاسي

 الرباط

 .4103نونبر  49آخر أجل لقبول ملفات الترشيح في 
 

 تاريخ وكيفية إجراء المباراة: -3
  على مرحلتين وفق الجدولة التالية: 4103شهر ديسمبر تجرى المباراة خالل 

يتميز األول منهما بطابع تقني، والثاني يتعلق   لكل اختبار(. 0)معامل  اختبارين كتابيين المرحلة األولى:
 والتعمير والتهيئة والتنمية المستدامة.  بموضوع حول السكنى

ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة ، www.inau.ac.ma رونييعلن عن نتائج االختبارين الكتابيين بالموقع االلكت
  استدعاء شخصي إلجراء االختبار الشفوي.

. المعينة إلجراء االختبار الشفوي يتعين على المرشحين الناجحين أن يتقدموا أمام لجنة المباراة المرحلة الثانية:
المرشح العلمية. ويحدد لالختبار الشفوي وتتألف لجنة االختبار الشفوي من أساتذة باحثين تقوم بتقييم مؤهالت 

 (.0نفس معامل االختبارين الكتابيين ) أي معامل 
تجمع النقط المحصل عليها في االختبارين الكتابيين واالختبار الشفوي. ويوضع إثر ذلك ترتيب للمرشحين يمكن 

 من تحديد الالئحة النهائية للناجحين والئحة االنتظار.
 

 السلك العالي :

المعهد الوطني للتهيئة والتعمير مباراة لولوج السلك العالي. وتفتح هذه المباراة في وجه حاملي شهادة  ينظم

، 01مهندس أو مهندس معماري أو إحدى الشهادات التي تسمح على األقل بولوج درجة مرتبة في سلم األجور 

 ذه الشهادات.مع إثبات قضاء أربع سنوات في الخدمة الفعلية  بعد الحصول على إحدى ه
 

 

 ملف الترشيح :
 يتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية :

 طلب المشاركة في المباراة موجه إلى السيد مدير المعهد؛ -

 بيان مفصل للدوافع التي يتوفرعليها المرشح لمتابعة الدراسة في ميداني التهيئة والتعمير؛ -

 نسخة طبق األصل من الشهادة المحصلة ؛ -

 ء أربع سنوات من الخدمة الفعلية بعد الحصول على الدبلوم؛شهادة تثبت قضا -

 بيان لمؤهالت المرشح؛ -

 ترخيص للمشاركة في المباراة ولمتابعة الدراسة من اإلدارة التي ينتمي إليها المرشح؛ -

 عقد ازدياد ؛ -

 أربع صور شخصية من الحجم الصغير؛ -

 صورة مصادق عليها لبطاقة التعريف الوطنية؛ -

 لتسعيرة الجاري بها العمل.اعنوان المرشح وطابعا بريديا حسب أظرفة تحمل  53 -
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  شارع المهدي بن بركة
 ، الرباط 1551: ص.ب

   5831181222هاتف : 
 5831185252فاكس : 

www.ism.ma 

 

إضافة إلى يهدف المعهد، من بين ما يهدف إليه، إلى تكوين الملحقين القضائيين وكتاب الضبط ومساعدي القضاء 
 تكوين المستمر والمتخصص للقضاة وكتاب الضبط.ال

يةةتم تكةةوين الملحقةةين القضةةائيين خةةالل سةةنتين تتضةةمنان دروسةةا نظريةةة وتطبيقيةةة وتةةداريب بالمحةةاكم والسةةجون 
 والمقاوالت العمومية والخاصة و األبناك والعماالت. ويشترط في المترشح لولوج السنة األولى أن :

 ما يعادلها؛ الشريعة أوحقوق أويكون حاصال على اإلجازة في ال -
 سنة؛ 31و 40يتراوت عمره بين  -
 يجتازبنجات مباراة االلتحاق بالمعهد.  -

 بارات كتابية و أربعة اختبارات شفوية.ختوتشمل المباراة، بعد االنتقاء األولي، خمسة ا
 

  
 

 

، مدينة العرفان، شارع عالل الفاسي
 الرباط-السويسسي  15555ص.ب: 

 www.ismac.ac.ma 5831115181هاتف : 

 

  الصادر في  4.04.019بموجب المرسوم رقم  لمهن السمعي البصري والسينماأحدث المعهد العالي 
 ، ويتوفر على المسالك التالية:4104مارس  05

 الكتابة السينمائية والسمعية البصرية؛ -
 االخراج؛ -
 االنتاج؛ -
 الصورة؛ -
 لصوت؛ا -
 .التركيب وما بعد االنتاج -

 

 ملف الترشيح
 www.ismac.coالترشيح يحمل على الموقع االلكتروني للمعهد  مطبوع -1
 بالنسبة لحاملي شهادة البكالوريا: -2

نسخة من شهادة البكالوريا ونسخ مطابقة لألصل من الشواهد المحصل عليها بالتعليم  -
 العالي أو أي شهادة تعادلها.

، باالضافة إلى بيان النقط المحصل عليها خالل السنة األولى والثانية من التعليم الثانوي -
 النقط المحصل عليها عند اجتياز البكالوريا.

ملف لالعمال المنجزة في إطار األنشطة الموازية بالمؤسسات التعليمية أو الجمعوية لها  -
 الفيديو، الرسم، النحت...( عالقة بالفن )التصوير،

 بالنسبة لطلبة السنة الثانية ثانوي: -3
 شهادة مدرسية للسنة الحالية؛ -
 بيان النقط المحصل عليها خالل السنتين من التعليم الثانوي التأهيلي؛ -
 ؛لغير المتوفرين عليها عقد االزديادأو  نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها -
 حمل اسم وعنوان المرشح؛أربعة أظرفة متنبرة ت -
 صورتان شمسيتان تحمالن اسم المرشح. -
ملف لالعمال المنجزة في إطار األنشطة الموازية بالمؤسسات التعليمية أو الجمعوية لها  -

 عالقة بالفن )التصوير، الفيديو، الرسم، النحت...(

 المعهد العالي للقضاء
 
 
 

 لمهن السمعي البصري والسينماالمعهد العالي 
 
 
 

http://www.ismac.ac.ma/
http://www.ismac.ac.ma/
http://www.ismac.co/
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 إلى: 4103يونيو  10يجب إرسال الملف قبل 
 لسمعي البصري والسينماالسيد مدير المعهد العالي لمهن ا
 وزارة االتصال –كتابة الشؤون الطالبية 

 شارع عالل الفاسي
 الرباط –مدينة العرفان السويسي 

 
 

 اختبارات المباراة
 اختبار كتابي: -1

 ؛موضوع حول مجال السمعي البصري والسينما -
 مجال المسلك أو التخصص الذي اختاره المترشح؛ -
 اللغة االنجليزية -

 م لجنةأمااختبار شفوي  -2
 
 
 
 

 2552زنقة المشعر الحرام، ايسيل، ص.ب: 
 المنارة -مراكش 

 5825352112هاتف : 
 5825313318فاكس: 

e-mail : ecolemines.de@menara 

 
يهدف المعهد لتكوين تقنيين متخصصين في الشعب التالية: الجيولوجيا التطبيقية، المعادن والمقالع، الكيمياء 

 ك.الصناعية، الكهروميكاني
 مدة التكوين: سنتان

 شروط الترشيح
 تفتح هذه المبارة في وجه المرشحين الحاصلين على شهادة البكالوريا في الشعب العلمية أو التقنية التالية:

 ؛العلوم التجريبية ) العلوم الفيزيائية، علوم الحياة واألرض(، الكيمياء -
 ؛العلوم الرياضية -
 ية، تقنيات الكهرباء، العلوم والتقنياتالعلوم والتكنولوجيات الكهربائ -
 العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية، الصناعة الميكانيكية -

كما يتم قبول المرشحين الحاصلين على دبلوم التقني أو شهادة معادلة في إحدى التخصصات ذات الصلة بالشعب 
 من المقاعد. %01المتوفرة بالمعهد وذلك في حدود 

 سنة. 46مرشحين أن ال يتجاوز عمرهم ويشترط على جميع ال
 سنة بالنسبة للحاصلين على اإلجازة 31ويمتد هذا السن إلى 

 
 ملف الترشيح

 يحتوي ملف الترشيح على الوثائق التلية:
 طلب خطي -
 استمارة الترشيح تحمل من الرابط المرفق -
 نسخة من عقد االزدياد -
 ها في الدورة الثانية من السنة الثانية من سلك البكالوريا مسلمةنسخة مصادق عليها من بيان النقط المحصل علي -

 من األكاديمية أو بيان النقط المحصل عليها في سلك التقني؛
 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية؛ -
 ظرفان متنبران يحمال إسم وعنوان المترشح. -

 اكش على العنوان التالي:يوليوز إلى السيد مدير معهد المعادن بمر 01ترسل ملفات الرشيح قبل 
 ، كليز مراكش المنارة2552ص.ب: 

  المعادنمعهد 
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 2513 - 2512عدد التالميذ المسجلين بالمعهد برسم الموسم الدراسي 

 المجموع السنة الثانية السنة األولى الشعب

 21 12 18 الجيولوجيا التطبيقية

 22 13 11 المعادن والمقالع

 32 11 11 الكيمياء الصناعية

 35 18 18 يكالكهروميكان

 115 81 12 المجموع
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 التكوينـات العسكريـة
 والشبـه العسكريـة
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 سلك التالميذ ضباط الصف

 مدة التكوين
 تدوم الدراسة بهذا السلك سنتين أو ثالت سنوات 

 شيح:الترشروط 

يمكن لتالميذ السنة الثانية من سلك البكالوريا ترشيح أنفسهم الجتياز مباراة االلتحاق بسلك ضباط الصف. يشترط 

  ،عازبا في المترشح )ة( أن يكون من جنسية مغربية متوفرا على بطاقة التعريف الوطنية وسجل عدلي سليم

م بالنسبة  0.61و ،م بالنسبة للذكور0.65 تقل عنال قامة  مع ،سنة في فاتح شتنبر 42و 08يتراوت سنه بين 

 مقبوال من طرف  لجنة االنتقاء.يكون  وأن لإلناث

 ويستمر تكوين ضباط الصف سنتين أو ثالث سنوات.

 ملف الترشيح:
 النتقاء من:لترشيح ليتكون ملف ا

  ؛ةالمرغوبتبين فيه الشعبة طلب خطي 

 نسخة طبق األصل لبطاقة التعريف الوطنية؛ 

 للمؤسسات الخصوصية من طرف نيابات تحمل الرقم الوطني للتلميذ مصادق عليها بالنسبة ة مدرسية شهاد

 ا؛وزارة التربية الوطنية

 السنة األولى والدورة األولى من السنة الثانية(؛ بيان النقط بسلك البكالوريا( 

 13 .أظرفة تحمل العنوان الكامل وطوابع بريدية 

 يحمل إسم وعنوان المترشحبريدي من الحجم الكبير  ظرف 

 

 لدى أقرب حامية عسكرية ماي 25قبل حوالي شهر ماي  –يودع ملف الترشيح في األجل المحدد 

 

 المباراة: مراحل
* انتقاء أولي مبني على المعدالت العامة للدورة األولى والثانية للسنة األولى بكالوريا وللدورة األولى للسنة 

 الثانية بكالوريا.

 نتقاء تمتد باقي االختبارات خالل شهر يوليوز وتتضمن:* بعد اال

 الطبي الفحص  - 0

 رياضيةاختبارات   - 4

 االختبارات البسيكوتقنية   - 3

 االختبارات الكتابية.  - 2

 

االقتصاد في مواد اللغة الفرنسية واللغة  االختبارات الكتابية بالنسبة لحاملي البكالوريا في اآلداب أو جرىت

بالنسبة لحاملي البكالوريا العلمية أو التقنية في مواد الرياضيات  ىة الثانية والتاريخ والجغرافيا. وتجراألجنبي

 كيمياء و في اللغة الفرنسية واللغة األجنبية الثانية . - والفيزياء
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 ومراكز االمتحانوالجنس  ات حسب البكالوريا المطلوبةالتكوينتوزيع 
 

 الدرجة مركز االمتحان والجنس بةالبكالوريا المطلو التكوين

المدرسة الملكية للمشاة  

  ERIبن كرير
 ذكور -بكالوريا جميع الشعب 

 المدرسة الملكية للمشاة

 بن كرير

 ضا بط

 صف 

مركز تكوين المظليين 

     CI/TAPة المعمور
 ذكور -بكالوريا جميع الشعب 

مركز تكوين 

 المدرعات(،المصفحات)

 لكيةللقوات المسلحة الم

  CIB مكناس

 ذكور -بكالوريا جميع الشعب 

"  المصفحات مركز تكوين "

CIB 

للقوات المسلحة الملكية  

 مكناس

المدرسة الملكية للعتاد 

ERM 
 ذكور -بكالوريا جميع الشعب 

 مركز التكوين

 عين حرودة " النقل" 

CIFT 

 ذكور -بكالوريا جميع الشعب 

المدرسة الملكية للخيالة 

ات المسلحة الملكية للقو

 ERC تمارة

 ذكور -بكالوريا جميع الشعب 

مركز التكوين في التموين    

 CI.INT سال
المركز الرياضي للقوات 

 المسلحة الملكية 
 ذكور -بكالوريا جميع الشعب 

مركز التكوين في 

 CI.INT سال، التموين
 ذكور وإناث  –بكالوريا جميع الشعب 

مركز التكوين في 

هندسة العسكرية   ال

  CIG  ةالقنيطر

 ذكور -بكالوريا علمية 
 مركز التكوين في المدفعية

 CIA فاس
مركز التكوين في 

 CI.ART المدفعية فاس
 ذكور -بكالوريا علمية 

 مركز التكوين

في االتصاالت السلكية  

القنيطرة  –والالسلكية 

C.I.T  

 ذكور -بكالوريا علمية 

 مركز التكوين في

 .C.I.Tاصالتالمو

 القنيطرة

في مركز التكوين 

 الخدمات االجتماعية
 إناث -بكالوريا جميع الشعب 

األعمال -مركز التكوين

 شارع كندي - االجتماعية

 CISS الرباط

المدرسة الملكية للصحة 

 العسكرية الرباط

ERSSM   

 ذكور و إناث –بكالوريا علمية 

المدرسة الملكية للصحة 

   ERSSMالعسكرية

 الرباط
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 سلك ضباط الصف بالقوات الملكية الجوية
 

 
 

قاعدة مدارس القوات 
 مراكش –الملكية الجوية

 1542220900هاتف : 
         1542231200        

 

 سلك ضباط الصف لغير الطيارين -1
 

 مدة التكوين
نتين المواليتين للتكوين سنوات. تخصص السنة االولى للتكوين العسكري و الس 3تدوم الدراسة بهذا السلك 

 التخصصي. 

 شروط الترشيح:
ترشيح  للسنة الجارية أو التدبيرية يمكن لتالميذ السنة الثانية من سلك البكالوريا في الشعب العلمية أو التقنية

أنفسهم الجتياز هذه المباراة. ويشترط في المترشح لها أن يكون من جنسية مغربية متوفرا على بطاقة التعريف 

سنة في فاتح شتنبر. كما  43و 08يتراوت سنه بين عازبا  )أو وصل إيداعها( وسجل عدلي سليم ، وطنيةال

 م بالنسبة لإلناث. 0.61م بالنسبة للذكور و  0.65يشترط في المرشحين قامة تبلغ 

 ملف الترشيح:
 يتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية:

  طلب خطي 

  الوطنية أو نسخة لوصل إيداعها؛نسخة طبق األصل لبطاقة التعريف 

 مصادق عليها من طرف النيابة بالنسبة للمؤسسات  شهادة مدرسية للسنة الثانية من سلك البكالوريا

 ؛الخصوصية

 بيان النقط بالتعليم التأهيلي : )السنة األولى بكالوريا والدورة األولى من السنة الثانية(؛ 

 لفرنسية؛نسخة من عقد الوالدة باللغتين العربية وا 

  من بطاقة السوابق العدليةنسخة 

 شهادة السكنى 

 14  .أظرفة تحمل العنوان الكامل للمترشح وطوابع بريدية 

 في األجل المحدد إلى العنوان التالي : 40*40يرسل الملف في ظرف من حجم 

 

 MONSIEUR LE COMMANDANT DE LA SIXIEME BASE AERIENNE DES FORCES 

ROYALES AIR - BENGUERIR 

 

 سياق إجراء المباراة:
يستدعى المترشحون المقبولون في االنتقاء األولي إلجراء الكشف الطبي واالختبارات البسيكوتقنية واالختبارات 

 .والميكانيك والتربية البدنية والفرنسية والكهرباءالكتابية. وتتم هذه األخيرة في مواد الرياضيات 

 المدرسة الملكية الجوية
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 صفالضابط  -2

 مدة التكوين
ولى للتكوين العسكري و السنتين المواليتين للتكوين سنوات. تخصص السنة األ 3ذا السلك راسة بهتدوم الد

 التخصصي. 

 شروط الترشيح:

ترشيح أنفسهم الجتياز هذه للسنة الجارية يمكن لتالميذ السنة الثانية من سلك البكالوريا في الشعب العلمية 

)أو وصل  جنسية مغربية متوفرا على بطاقة التعريف الوطنيةالمباراة. ويشترط في المترشح لها أن يكون من 

سنة في فاتح شتنبر. كما يشترط في  43و 08يتراوت سنه بين  ذكرإيداعها( وسجل عدلي سليم، عازبا 

 م. 0.65المرشحين قامة تبلغ 

 ملف الترشيح:

 يتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية:

  طلب خطي 

 ريف الوطنية أو نسخة لوصل إيداعها؛نسخة طبق األصل لبطاقة التع 

 مصادق عليها من طرف النيابة بالنسبة للمؤسسات  شهادة مدرسية للسنة الثانية من سلك البكالوريا

 ؛الخصوصية

 بيان النقط بالتعليم التأهيلي : )السنة األولى بكالوريا والدورة األولى من السنة الثانية(؛ 

 ة والفرنسية؛نسخة من عقد الوالدة باللغتين العربي 

 نسخة من بطاقة السوابق العدلية 

 شهادة السكنى 

 14  .أظرفة تحمل العنوان الكامل للمترشح وطوابع بريدية 

 في األجل المحدد إلى العنوان التالي : 40*40يرسل الملف في ظرف من حجم 

 
MONSIEUR LE COMMANDANT DE LA SIXIEME BASE AERIENNE DES FORCES 

ROYALES AIR - BENGUERIR 

 

 ضباط الصف خريجي معاهد التكنلوجيا التطبيقية   -3

 مدة التكوين

 يدوم التكوين سنة واحدة تخصص للتكوين العسكري

 شروط الترشيح:

 جنسية مغربية -

 إناث( -أعزب )ذكور -

 حاصل على دبلوم تقني متخصص في تقنيات تنمية المعلوميات او تقنيات شبكات المعلوميات -

 سنة في فاتح شتنبر.  43و 08زبا  يتراوت سنه بين سجل عدلي سليم ، عا -

 م بالنسبة لإلناث. 0.61م بالنسبة للذكور و 0.65قامة تبلغ  -
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 ملف الترشيح:
 يتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية:

  طلب خطي 

 نسخة طبق األصل لبطاقة التعريف الوطنية أو نسخة لوصل إيداعها؛ 

 ؛البكالورينسخة مصادق عليها لشهادة ا 

  لوجيا التطبيقية؛ووالثانية بمعهد التكنلسنة األولى لبيان النقط 

 نسخة من عقد الوالدة باللغتين العربية والفرنسية؛ 

 نسخة من بطاقة السوابق العدلية 

 شهادة السكنى 

 14  .أظرفة تحمل العنوان الكامل للمترشح وطوابع بريدية 

 إلى العنوان التالي :في األجل المحدد  40*40يرسل الملف في ظرف من حجم 

 

MONSIEUR LE COMMANDANT DE LA SIXIEME BASE AERIENNE DES FORCES 

ROYALES AIR - BENGUERIR 

 سياق إجراء المباراة:

الكشف الطبي واالختبارات الكتابية. وتتم هذه األخيرة و يانتقاء بسيكونفسيستدعى المترشحون المقبولون إلجراء 

 .ربية البدنيةوالت والفرنسية التخصصفي 

 الثانوية الملكية التأهيلية للتقنيات الجوية بمراكش -5

 تعريف

شهادة البكالوريا مؤسسة تحضر التالميذ للحصول على  الثانوية الملكية التأهيلية للتقنيات الجوية بمراكش هي

 علوم رياضية بهدف توجيههم إلى األقسام التحضيرية.

ج والمناهج المعمول بها في مؤسسات التعليم المدرسي المغربي. ويستفيد البرام يتلقى التالميذ بهذه المؤسسة

 التالميذ من النظام الداخلي للمؤسسة.

 شروط االلتحاق

 جنسية مغربية -

 أعزب -

 دجنبر 30سنة في  08و  06السن يتراوت ما بين  -

 ع المشترك العلمي وغير مكرر فيهذيتابع دراسته بالج -

 بكالوريا علوم رياضية. موجه إلى السنة أولى  -

 ملف الترشيح

 يطو طلب خأالبطاقة الرسمية ملء  -

 نسخة من عقد الوالدة باللغتين العربية والفرنسية -

 ع المشترك العلميذاص باألسدس االول للجخبيان النقط ال -

 ع المشتركذشهادة مدرسية تثبت ان التلميذ غير مكرر في الج -

 عنوان المترشحظرفان بريديان يحمالن إسم و -

 التزام مصادق عليه من طرف أب أو والي امر التلميذ يسمح للتلميذ بالتسجيل بالمؤسسة. -
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 مواد المباراة
 تتضمن المباراة:

 ص طبيحف -

 مباراة كتابية في مواد الرياضيات والفيزياء والكيمياء واللغة الفرنسية واالنجليزية -

 التربية البدنية -
 

 إلى يحيرسل ملف الترش
 

MONSIEUR LE COMMANDANT DE LA BASE DES ECOLES DES FORCES 

ROYALES ARMEES ET DE L’ECOLE ROYALE DE L’AIR 
 

 
 

 

مدرسة تكوين األطرللقوات 

 بن سليمان –المساعدة 
  

 -طيرألتشعبة ا –ن) ضباط الصف( يتالميذ مساعد -1

 الترشيح:شروط 

و يتراوت سنه  ن ذكرا عازبا من جنسية مغربية، مؤهال صحيايشترط في المترشح الجتياز هذه المباراة أن يكو

، ) جميع الشعب (سنة في فاتح يناير. كما يشترط فيه أن يكون حاصال على شهادة البكالوريا  43و 08بين 

 متر وسجل عدلي نظيف. 0.01ولذيه قامة ال تقل عن 

 ملف الترشيح:

 يتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية:

  إلى السيد المفتش العام للقوات المساعدة؛طلب مكتوب 

 نسخة طبق األصل لبطاقة التعريف الوطنية؛ 

 13 درهما(. 06.45تحمل العنوان الكامل )من بينها ظرف من الحجم الكبير متنبر بقيمة  متنبرة أظرفة 

 2515بالنسبة لباكالوريا 

  ؛ديميةمصادق عليه من طرف األكا لبكالوريافي ابيان النقط المحصل عليها 

 نسخة طبق األصل لشهادة البكالوريا؛ 

 2511بالنسبة لباكالوريا 

  مصادق عليها من طرف النيابة بالنسية لمؤسسات التعليم الخصوصي(شهادة مدرسية ( 

  ؛السنة األولىفي بيان النقط المحصل عليها 

  ؛ول للسنة ثانية بكالورياألاألسدس اببيان النقط الخاص 

 

 .بن سليمان –مدرسة تكوين أطر القوات المساعدة لمحدد إلى يرسل الملف في األجل ا

 

 

 سياق إجراء المباراة

 طر للقوات المساعدةمدرسة تكوين األ
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. ثم المؤهالت البدنيةبعد انتقاء أولي، يستدعى المرشحون المقبولون إلى المدرسة الجتياز الفحص الطبي واختبار 

 مباراة في المواد التالية : المترشحون الناجحون فيما سبق ذكره بعد ذلك يجتاز
 

 :والتقنية بالنسبة لحاملي البكالوريا العلمية

 الرياضيات -

 اللغة العربيةتحرير موضوع في  -

 اللغة الفرنسيةتحرير موضوع في  -

 بالنسبة لحاملي البكالوريا األدبية:

 لتاريخ والجغرافياا - 

 اللغة العربيةتحرير موضوع في  - 

 اللغة الفرنسيةتحرير موضوع في  - 

 التكوين مدة 

 اراة تكوينا لمدة سنتين لناجحون في المبيتابع ا

 شعب التخصصن) ضباط الصف( يتالميذ مساعد -2

 الترشيح:شروط 

 بدنيايشترط في المترشح الجتياز هذه المباراة أن يكون ذكرا عازبا من جنسية مغربية، مؤهال 

 س له سوابق عدلية.متر ولي 0.01، ولذيه قامة ال تقل عن سنة في فاتح يناير 46و 08و يتراوت سنه بين 

دبلوم تقني متخصص أو ما يعادله في مجاالت اإلدارة واإلعالميات كما يشترط فيه أن يكون حاصال على 

 وصيانة المعدات المعلوماتية واالتصال وصيانة السيارات والبناء والفندقة والسياحة

 ملف الترشيح:

 يتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية:

  ؛يوضح االختصاص المطلوب السيد المفتش العام للقوات المساعدةإلى خطي موجه طلب 

 نسخة طبق األصل لبطاقة التعريف الوطنية ؛ 

 نسخة طبق األصل للدبلوم المحصل عليه؛ 

 .بطاقة شخصية مع ذكر رقم الهاتف مرفوقة بالشهادات التي تؤكد تجربته المهنية 

 13 06.45نها ظرف من الحجم الكبير متنبر بقيمة أظرفة تحمل العنوان الكامل وطوابع بريدية )من بي 

 درهما(.
 

 .بن سليمان –مدرسة تكوين أطر القوات المساعدة يرسل الملف في األجل المحدد إلى 

 إجراء المباراة

فقط المرشحون . المؤهالت البدنيةيستدعى المرشحون المقبولون إلى المدرسة الجتياز الفحص الطبي واختبار 

 ذكره يشاركون في االختبارات التالية: الموفقون فيما سبق

 تحرير موضوع باللغة العربية وآخر باللغة الفرنسية -

 االختبار الشفوي -

 مدة الدراسة
 المرشحون الناجحون يتابعون تكوينا لمدة سنة 
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 ضباط السلك 
 

 
 

ألكاديمية الملكية العسكرية ا

 مكناس

 155536446هاتف : 

 155538528فاكس : 
 

 

، وتدوم مدة بمكناس مباراة لولوج سلك الضباط لفائدة حاملي شهادة البكالوريا اديمية الملكية العسكريةألكتنظم ا

 التكوين ثالث سنوات تتوج بالحصول على درجة ضابط.
  

 :الشروط الخاصة للترشيح

  متوفرا على سجل عدلي سليم ومؤهال صحيا.  و، عازبا، ذكرا، من جنسية مغربيةالمترشح 

   م على األقل0.68، والقامة:  دجنبر 30سنة إلى غاية   44و  08بين شح المترسن. 

  لسنة الثانية من سلك البكالوريال كررو غير م على شهادة  البكالوريا للسنة الجارية حاصال. 

   على نقط جيدة خالل سنة الجذع المشترك وسنتي البكالوريا؛حاصال 

  لسنة األولى والسنة الثانية بكالوريا.خالل امعفى من التربية البدنية  نأن ال يكو 

  دارسا للغة اإلنجليزية  أو االسبانية كلغة ثانية .  

  النجات في الكشف الطبي وروائز القدرة البدنية. 
 

 ملف الترشيح:
 (ة و آدابهاحدد فيه الشعبة المرغوبة )العلوم والتقنيات، العلوم القانونية، اللغة اإلنجليزيطلب خطي ت  

 من سجل الحالة المدنية. نسخة كاملة 

  للسنة الثانية بكالوريا تحمل الرقم الوطني.شهادة مدرسية 

  بالعربية والفرنسية  محررة من عقد االزدياد أصلية وحديثة نسخة. 

  من بطاقة التعريف الوطنية للمترشح.نسخة مصادق عليها    

 لى والثانية بكالوريا؛بيان عام أصلي للنقط المحصل عليها في الجذع المشترك والسنة األو 

 15  المتوسط أحدها من فئة الحجم و لمرشحالكامل ل عنوانالتحمل درهم(  3.51)من فئة أظرفة متنبرة

 درهم.  00.5يحمل طابعا من فئة 
 

 المباراة: مراحل
ملة المرشحون المقبولون بعد االنتقاء سيتوصلون باستدعاءات فردية تحدد تاريخ المباراة وكذا الوثائق المك -

 لملف الترشيح.

 بعد اتمام الفحوصات الطبية واالختبارات البسيكوتقنية يجتاز المترشحون االختبارات الكتابية التالية: -

 االنجليزية أو االسبانية. -الفرنسية -الفيزياء–* شعبة العلوم والتقنيات : الرياضيات 

 أو االسبانية. االنجليزية -ثقافة عامة –* شعبة العلوم القانونية :الفرنسية 

 ثقافة عامة. –* شعبة اللغة االنجليزية وآدابها : الفرنسية 

 

  هابادآواإلنجليزي اللغة  شعبة العلوم القانونية شعبة تقنياتالعلوم وشعبة ال 

 بكالوريا جميع الشعب بكالوريا جميع الشعب بكالوريا علمية أو تقنية البكالوريا المطلوبة

 
 اآلجال المحددة كل سنةكناس  قبل الملكية العسكرية بمية ى األكاديمرشيح إلرسل ملفات التت

 ألكاديمية الملكية العسكريةا
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، زنقة الهاشمي 0
 الرباط –المستاري

  1530032332فاكس :    1530045381هاتف : 

 

 الطب وطب األسنان -1

، تتوج وريامباراة لولوج سلك الضباط لفائدة حاملي شهادة البكال حة العسكريةمصلحة الصلمدرسة الملكية لاتنظم 

 بالحصول على درجة ضابط طبيب أو جرات األسنان.
 

 :  أن حالمترشيشترط في 

  ال يكون قد كررالسنة وأمتوفرا على سجل عدلي سليم ومؤهال صحيا. ومن جنسية مغربية عازبا  يكون
 ؛الثانية من سلك البكالوريا

  ؛من سنة الترشيح دجنبر 30سنة في  44و  08يتراوت سنه بين 

 اصال على نقط جيدة بسنتي سلك البكالوريا؛يكون ح 

 .يحصل على بكالوريا سنة الترشيح في العلوم التجريبية أو العلوم الرياضية 

  مترا بالنسبة لإلناث 0.61مترا بالنسبة للذكور و  0.65أن ال تقل قامة المترشح. 
 

 ملف الترشيح:

  هاتفه مع تحديد التخصص المطلوب. طلب خطي يتضمن المعلومات الكاملة عن المترشح وعنوانه ورقم 

   .شهادة مدرسية تحمل الرقم الوطني للطالب 

  بيان أصلي ومجمل  لنقط الجذع المشترك والسنة األولى من البكالوريا واألسدس األول للسنة الثانية من
 البكالوريا.

  العزوبة + بطاقة نسخة كاملة عن سجل الحالة المدنية )شهادة االزدياد بالعربية والفرنسية + شهادة
 السوابق العدلية(.

 .نسخة  مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية 

 15  درهم( 0.51أظرفة متنبرة تحمل اسم وعنوان المرشح )واحد من الحجم المتوسط طابع بريدي فئة 
 

 الصيدلة -2

دبلوم السلك األول  يمباراة لولوج سلك الضباط لفائدة حامل حة العسكريةمصلحة الصلمدرسة الملكية لاتنظم 

 جيويلوجيا، تتوج بالحصول على درجة ضابط صيدلي. -الجامعي شعبة بيولوجيا 
 

 أن : المرشحيشترط في 

 ال يكون قد كرر السنة الثانية من وأمتوفرا على سجل عدلي سليم ومؤهال صحيا. وعازبا  امغربي يكون
 .سلك البكالوريا

  نبر؛سنة في نهاية دج 42و  41يتراوت سنه بين 

  م بالنسبة لإلناث 0.61م بالنسبة للذكور و 0.65تبلغ قامته على األقل 

 :الحصول على دبلوم في التخصصات التالية 
- (DEUG) .في علوم الحياة أو علوم األرض والكون 
- (DEUST)  الجيولوجيا. -الكيمياء-في البيولوجيا 

-  (DEUG)واألرض أوكيمياء بيولوجيا. في علوم الحياة 
 الجيولوجيا.-ادة الدراسات الجامعية العلمية في البيولوجياشه -

 

 حة العسكريةمصلحة الصلمدرسة الملكية لا
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 ملف الترشيح:

  .طلب خطي يتضمن المعلومات الكاملة عن المترشح وعنوانه ورقم هاتفه مع تحديد التخصص المطلوب 

   .شهادة مدرسية تحمل الرقم الوطني للطالب 

 والفرنسية + شهادة العزوبة + بطاقة  نسخة كاملة عن سجل الحالة المدنية )شهادة االزدياد بالعربية
 السوابق العدلية(.

 .نسخة  مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية 

 15  درهم( 0.51أظرفة متنبرة تحمل اسم وعنوان المرشح )واحد من الحجم المتوسط طابع بريدي فئة 

 صورة مصادق عليها لدبلوم الدراسة الجامعية 

  بيولوجيا جيولوجياكشف نقط السنة األولى والثانية 

 جيولوجيا  )أصلية( شهادة المرور إلى السنة الثالثة الجامعية شعبة بيولوجيا. 
 

 مالحظة

 يرسل الملف عن طريق البريد إلى:

Monsieur le Directeur : ERSSM 1, Rue El Hachimi El Mestari, RABAT 

 

 
 

 شارع السور الجديد 06313 :ص.ب
 البيضاء - 06313 :ب.ص

 www.ern.ac.ma 
 

 التكوين والشهادات:
تليه سنوات  2تعتبر المدرسة الملكية البحرية مؤسسة عسكرية لتكوين أطرعليا في البحرية. ويستمر التكوين بها 

 سنة خامسة تخصص للتطبيق.
مدارس تشكل السنتان األولى والثانية سلكا تحضيريا يجتاز الطلبة في نهايته المباراة الوطنية المشتركة لولوج ال

العليا للمهندسين. يتابع الطلبة الناجحون في هذه المباراة سلكا تكوينيا مدته ثالث سنوات يهيئ التلميذ الضابط 
 ". ENERGIE"طاقة كضابط عمليات أو كضابط  -حسب اختياره -لتحمل المسؤولية 

 

 شروط الترشيح وااللتحاق
 يشترط في المترشح أن :

  أو أنثى(.  ذكرا)  من جنسية مغربيةو اأعزبيكون 
  4102غشت  06في تاريخ سنة  44 سنة ، وأن ال يتجاوز  08على األقل  أن يكون سن المترشح. 
 ألقسام التحضيريةإلى ا وجهموفي السنة الحالية   بكالوريا في علوم رياضية على  أن يكون حاصال          

 الرياضيات العليا والرياضيات المتخصصة(.)
  م بالنسبة لإلناث.0.61بالنسبة للذكور و م على األقل 0.65يكون مؤهال صحيا وقامته 
  ال تكون له سوابق عدلية ، وأن يتوفر على بطاقة التعريف الوطنية.أن 

 يحملف الترش
 و إيداعه المترشح ،  ثانوية ، والذي يتم سحبه من الخاصة بااللتحاق بالمؤسسة مطبوع الترشيح  سحب

 والتي تتكلف بدورها بإرساله إلى المدرسة البحرية. ، حيث تتكلف بإرساله إلى األكاديمية ،بالثانوية بعد تعبئته
 إلى نسخة من بطاقة التعريف الوطنية .باالضافة . يحمالن إسم وعنوان المترشح ظرفان متنبران 
  االزدياد محرر باللغة العربية والفرنسية .عقد 

 نظام الدراسة
يدرس التالميذ الملتحقون بالمدرسة في إطار نظام داخلي، ويتقاضون منحة شهرية. كما يستفيدون من تغطية 

 ج.صحية واجتماعية وأسفار للدراسة بالمغرب والخار

 الملكية البحرية لمدرسةا
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قاعدة مدارس القوات 
 مراكش -الملكية 

 1542220900هاتف : 
1542231200  

 

 التكوين والشهادات:

. وتتكلف، في إطار نظام داخلي، بتكوين الضباط المهندسين الطيارين 0901أسست المدرسة الملكية الجوية سنة 

 و الضباط المهندسين في الميكانيكا والتلميكانيك.

رياضيات خاصة(، وثالث سنتان تحضيريتان )رياضيات عليا وسنوات :  15درسة خالل يتم التكوين بالم

سنوات بعد النجات في المباراة الوطنية المشتركة. ويتلقى الطلبة خاللها تكوينا عسكريا عاما وتكوينا علميا 

 ومهنيا.

 شروط االلتحاق باألقسام التحضيرية للمدرسة:

 يشترط في المترشح أن :

  من جنسية مغربية؛يكون أعزب 

  سنة  في نهاية دجنبر من سنة الترشيح؛ 41و  08يتراوت سنه بين 

  لى شهادة البكالوريا في العلوم الرياضية ويوجه لألقسام التحضيرية؛ع يحصل 

  بالنسبة لإلناث؛ 0.61م بالنسبة للذكور و  0.65يكون مؤهال صحيا وقامته على األقل 

 التوفر على سجل عدلي سليم؛ 

 روائز سيكوتقنية (. -كشف طبي  -ل في االنتقاء )رياضيات، فيزياء، فرنسية، إنجليزية القبو 

 ملف الترشيح:

)يمكن  يعبئ التالميذ الراغبون في االلتحاق بسلك األقسام التحضيرية الورقة الوردية للترشيح الخاصة بهذا السلك

اد ونسةةختان طبةةق األصةةل لبطاقةةة التعريةةف اقتناؤهةةا مةةن الثانويةةة( ويرسةةلونها مصةةحوبة بنسةةخة مةةن عقةةد االزديةة

 الوطنية إلى العنوان التالي : 

 
M. le Colonel Major Commandant la B.F.R.A. et l’E.R.A. 

 E.R.A./G.I    Marrakech 

 

 ترشيحاتهم للحضور بالمدرسة مصحوبين بالوثائق التالية : تم قبولتدعى التالميذ الذين يس

 

 وبة بالعربية والفرنسية؛نسخة من عقد االزدياد مكت 

 نسخة طبق األصل من بطاقة التعريف الوطنية؛ 

 شهادة البكالوريا )أصلية وللسنة الجارية(؛ 

 بطاقة السوابق(fiche anthropométrique)  حديثة العهد؛ 

 شهادة العزوبة حديثة العهد؛ 

 شهادة السكنى حديثة العهد؛ 

 التوجيه إلى األقسام شهادة تثبت 

 لمدرسة الملكية الجويةا
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 كري كيليزالحي العس
 مراكش

  5825532215هاتف: 

 ) المباراة الخاصة بحملة دبلوم التقني أو التقني المتخصص (
 

 شروط الترشيح وااللتحاق

 

   الجنسية المغربية 

  مترا   1.70أن يكون مؤهال بد نيا وأن ال يقل طول قامته عن 

  سنة الترشيح .سنة على األكثر عند فاتح شتنبر من  45و 08أن يكون عازبا وسنه بين 

 .لم يسبق له إرسال ملف الترشيح للمشاركة في مباراة أخرى للدرك الملكي 

 أن يكون في وضعية قانونية تجاه القانون المتعلق بالتجنيد اإلجباري. 

 ملف الترشيح:

  في صفوف الدرك الملكي، طلب ترشيح يحمل رقم الهاتف و دوافع اإلنخراط 

  لعربية و الفرنسية،باللغتين ا االزديادنسخة من عقد 

 ،نسخة مصادق عليها للبطاقة الوطنية للتعريف 

 ،نسخة من السجل العدلي 

 سخة من بطاقة السوابق العدلية،ن 

  التخصص،أو دبلوم  نسخة مصادق عليها لشهادة 

 ،شهادة العزوبة 

 ،شهادة السكنى 

 التأهيل المهني و ة للتقني،نسخة مصادق عليها لشهادة البكالوريا بالنسبة للتقني المتخصص و شهادة مدرسي   

 و التخصص؛

 العائلي و الشخصي، االسمن تحمالن ان فوتوغرافيتاصورت 

 الكامل  ن عليهما طابع بريدي و العنواناظرف. 

 

 :تبعث ملفات الترشيح إلى

 " مباراة المصالح اإلداريةإلى السيد الجنرال دوكوردارمي، قائد الدرك الملكي "
 نخراط( بالرباطمصلحة الموظفين )قسم اإل

 

 مجموعة مدارس الدرك الملكي
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 التخصصات المستوى المصلحة
مدة 

 لتكوين

مصلحة حظيرة السيارات 

 والصيانة

 تمقمنممي

التركيب المعدني   كهرباء السيارات   

ميكانيك السيارات السيارات   صناعي متعدد 

 .االختصاصات

 سنتان

تقني 

 متخصص

صيانة السيارات   اإللكترونيك الصناعي  

بة   اإلليكتروميكانيك تحويل المواد المرك

 .الرسم الصناعي

المصلحة المركزية 

 للمواصالت

 تمقمنممي
المعلوميات وتدبير المقاوالت  المعلوماتية 

  .المكتبيات

تقني 

 متخصص

الحاسوب واالتصاالت  تنمية المعلوميات   

صيانة األنظمة التلقائية   اإللكترونيك  

األنظمة  إليكترونيك األنظمة التلقائية   صيانة

 .والشبكات المعلوماتية

مختبر األبحاث والتحليل 

 التقني والعلمي

تقني 

 متخصص

 

 الكيمياء الصناعية

 القسم المركزي للصيانة

 تمقمنممي

الكهرباء   النجارة والطالء   الصباغة 

والزجاج   صباغة البنايات   الترصيص 

 الصحي 

تقني 

 متخصص
 التبريد   مدير األشغال

 ة المعلوماتيةمصلح

 تمقمنممي

المعلوماتية المكتبيات   معلوميات التدبير   

الفنون التشكيلية   فنون الطباعة   الرسم 

 والصباغة   الديكور والنحت 

تقني 

 متخصص

أنظمة اإلعالم   إليكتروميكانيك األنظمة 

التلقائية   الشبكات المعلوماتية   تنمية 

ت   صيانة المعلوميات   الحاسوب واالتصاال

 األنظمة والشبكات المعلوماتية   كتابة اإلدارة 

 المصالح اإلدارية

DEUG 
القانون   االقتصاد   المالية   تدبير الموارد 

 البشرية

تقني 

 متخصص

 تدبير المقاوالت

 المحاسبة  تمقمنممي

 فرق الطيران
تقني 

 متخصص

الصناعة الميكانيكية  صيانة األنظمة التلقائية 

تخصص الطائرات   التلقائية واألدواتية   

 الصناعية
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 ) المباراة الخاصة بحملة شهادة البكالوريا ( 
 

 شروط الترشيح وااللتحاق

   الجنسية المغربية 
 أن يكون عازباومترا  1.70نيا للوظيفة المطلوبة وأن ال يقل طول قامته عن أن يكون مؤهال بد 
  شتنبر 0في  سنة 42و 08السن بين 
 ت أن المترشح يتابع دراسته بالسنة الختامية من بأو شهادة مدرسية تث أن يكون حاصال على شهادة البكالوريا

 يف.ظسلك البكالوريا شريطة اإلدالء بشهادة البكالوريا أثناء التو
 لم يسبق أن تمت إدانته بتهمة ما 
 يفة العموميةظلم يسبق له ان تم عزله من الو 
 

 :الترشيحملف 

 

 يتضمن رقم الهاتف ومبررات اختيار الدرك الملكيلب المشاركة مكتوب بخط اليد ط 
 ت أن المترشح يتابع دراسته بالسنة الختامية من بأو شهادة مدرسية تث نسخة طبق األصل لشهادة البكالوريا

 يف.ظسلك البكالوريا شريطة اإلدالء بشهادة البكالوريا أثناء التو
 عريف الوطنيةنسخة طبق األصل لبطاقة الت 
 ،فرنسي( نسخة من عقد االزدياد )عربي 
  شهادة السكنى 
 نسخة من السجل العدلي 
 شهادة العزوبة 
  بطاقة السوابق العدليةنسخة من 
 12 صور شخصية 
 ظرف متنبر يحمل العنوان الكامل للمرشح 

 

 مراكز المباريات
 أكادير - خنيفرة - الصويرة - الحسيمة -
 تطوان - بني مالل - الناضور - فاس -
 اسفي - كلميم - خريبكة - باطالر -
 الخميسات - سطات - القنيطرة - بوعرفة -
 العيون - البيضاء - وجدة - سيدي قاسم -
 طنجة - مراكش - المحمدية - ورزازات -
 الجديدة - تازة - قلعة السراغنة - الداخلة -
 تاونات - الراشيدية - تطوان - مكناس -

 

 مالحظة
 ىتوضع ملفات الترشيح بالمراكز الجهوية للدرك الملكي القريب من محل السكن

 قبل تاريخ يحدده سنويا إعالن المباراة 
 

 إجراء المباراة
في الثقافة العامة باللغتين العربية والفرنسية. وبعد  يجتاز المترشحون في البداية مباراة تشمل تحرير موضوعين

ريب النجاج في هذه المرحلة يجتاز المترشحون روائز بسيكوتقنية وفحص طبي وبدني. وال يتم قبولهم إال بعد تد
 أشهر واجتياز فحص طلب ثاني. 13اختباري لمدة 

 مجموعة مدارس الدرك الملكي
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طريق سيدي عالل البحراوي  
 القنيطرة 

هاتف:  
1530392128 1530308323 

 

 

 شروط الترشيح وااللتحاق

   الجنسية المغربية 

  في فاتح يناير سنة 31و 21السن بين 

 جباري .أن يكون في وضعية قانونية تجاه القانون المتعلق بالتجنيد اإل 

 أن يكون مؤهال بدنيا للوظيفة المطلوبة 

  ضباط ومفتشو الشرطة )للذكور بالنسبة  مترا 0.01لإلناث و بالنسبة مترا  0.60 أن ال يقل طول قامته عن
      س األمن(حرامترا بالنسبة لإلناث ) 0.60بالنسبة للذكور و 0.03وضباط األمن الخارجية( و الخارجية

 مترا بالنسبة لإلناث )عمداء الشرطة الخارجية ( 0.60ر وبالنسبة للذكو 0.01و

  أو العدسات بدون استعمال النظارات 01 05أن ال تقل قوته البصرية عن 

 )الحصول على الشهادة المطلوبة ) انظر الجدول 

 :الترشيحملف 

  طلب المشاركة مكتوب بخط اليد 

 نسخة طبق األصل لشهادة البكالوريا 

 الثانية بكالوريا بالنسبة لحراس األمن لوبة أو شهادة مدرسية للسنةنسخة من الشهادة المط 

 نسخة طبق األصل لبطاقة التعريف الوطنية 

 نسخة من عقد االزدياد 

 ( ظرفانAutocollantيحمالن ) للمترشح وطوابع بريديةالعنوان الكامل اإلسم و. 
  

 مواد المباراة الشهادة المطلوبة السلك

 الوريابكالشهادة  حراس األمن

 
 باللغة العربية موضوع عامتحرير  - –

   تحرير موضوع عام باللغة الفرنسية  -
 أو االسبانية

 ضباط األمن الخارجية
شهادة الدراسات الجامعية 

 العامة أو المهنية

 مفتشو الشرطة الخارجية
 متابعة بنجات فصلين

 من الدراسات الجامعية

 ضباط  الشرطة الخارجية
الجامعية  شهادة الدراسات

 أو المهنية العامة

 عمداء الشرطة الخارجية
أو العلوم  اإلجازة في الحقوق

 االقتصادية

 
 مالحظة

 قرب مفوضية للشرطة وال تقبل الطلبات الواردة عن طريق البريد .أيقدم ملف الترشيح شخصيا إلى 
 
 
 
 
 
 

 المعهد الملكي للشرطة
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 الوقاية المدنية
 شارع ابن رشد أكدال

 الرباط ،العكاري، 2518 :ب.ص 
  

 
 شروط الترشيح وااللتحاق

 

  م. 0.60ذكرا ومغربي الجنسية وال تقل قامته عن 

   سنة عند فاتح يناير من سنة الترشيح. 26و 20السن بين 

  . الحصول على شهادة الباكالوريا المطلوبة 

 .ذو سجل عدلي خال من السوابق العدلية 

  الحصول على رخصة السياقة  "C"  أو". "B 

  ن له قدرة جسمانية لممارسة أنشطة عملية.أن تكو 

 

 :الترشيحملف 

 

 طلب خطي يتضمن االسم الكامل والعنوان والهاتف )يوجه إلى السيد الجنرال دوديفزيون مفتش الوقاية 
 المدنية(.

  .نسخة من السيرة الذاتية مدعومة بالشواهد والدبلومات المحصل عليها 

  لمطلوبة مصادق عليها.لشهادة الباكالوريا ا نسخة طبق األصل 

  .نسخة طبق األصل لبطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها 

  .نسخة حديثة من عقد االزدياد 

  نسخة  مصادق عليها من رخصة السياقة  "C"  أو". "B 

  .بطاقة السوابق العدلية مسلمة من اإلدارة العامة لألمن الوطني 

  04  اظرفة من الحجم المتوسط(Autocollant) الكاملين. برة وتحمل االسم والعنوانمتن 

  .شهادة طبية ثبت عدم اإلصابة بأي مرض أو عاهة أو إعاقة مسلمة من مركز صحي تابع لوزارة الصحة 
 

 مواد المباراة الشهادة السلك

تكوين رقيب في الوقاية 
 المدنية 

(SERGENT) 

شهادة 
 البكالوريا

الفحص 
 الطبي

 اختبارات كتابية اختبارات رياضية

تسلق الحبل لمسافة  -
 م04.5

م 0111سباق   -
 بالعداد.

م سباحة حرة 011 -
 بالعداد.

تحرير في موضوع  -
 عام.

 كيمياء وفيزياء.  -
تكوين مالزم في الوقاية 

المدنية 
(LIEUTENANT) 

 االجازة

 

 :مالحظة

 إلى المديرية العامة للوقاية المدنية يرسل ملف الترشيح
 الشارع ابن رشد أكد

 الرباط ،العكاري، 5855ص ب   

 الوقاية المدنية
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 شهـادة التقنـي
 العالـي 
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 مدة وأهداف التكوين
 تستغرق الدراسة بأقسام تحضير شهادة التقني العالي سنتين دراسيتين ويهدف إلى:

م التالميذ الحاصلين على شهادة البكالوريا الراغبين في االندماج في سوق المساهمة في خلق فرص جديدة أما -
، أو متابعة الدراسات العليا طبقا للشروط المنصوص عليها في الدفاتر الشغل بعد تكوينات قصيرة المدة

 البيداغوجية الوطنية ألسالك الدراسات العليا.
مختلف مجاالت االقتصاد الوطني التي تشكو من نقص  إعداد أطر ذات مؤهالت علمية وتكنولوجية ومهنية في -

 في الموارد البشرية المؤهلة.
 

 الترشيح شروط
 :يشترط في المترشح ما يلي

 -bts.men.gov.ma  www.eفي الواردة الحصول على شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة لها في التخصصات -

 من سنة الترشيح. رشتنبعند متم شهر  سنة 43 سن المترشحتجاوز يال أ -

 الترشيحإجراءات 
بطاقة وذلك عن طريق تعبئة   -bts.men.gov.ma  www.eتسجيل أولي عبر البوابة االلكترونية: -1

  ، علما أن كل عملية تسجيل تمنح للمرشح  " رمزا للولوج" من أجل استعماله خالل تتبع عملية التسجيل.الترشيح
 ترشيح مصادقا عليها مرفوقة  ب:: يتم تقديم بطاقة ال قبول أولي -4

 * نسخة من شهادة البكالوريا مصادق عليها.     
 * نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها.     
 * ظرفان متنبران يحمالن عنوان المترشح.     

 

ة : حيث تعطى مهلة للمترشح يحددها كل مركز من مراكز االنتقاء من اجل إيداع شهاد قبول نهائي- 
 الكالوريا االصلية واستكمال الملف.

 االنتقاءمسطرة                   
تطبيق حصيص مع  المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا؛ يتم االعتماد في عملية االنتقاء على

 طالبا بكل قسم. 30حصر عدد الطلبة في ولباقي الشعب كلما أمكن ذلك؛  45%للشعب التقنية و  05 %
 

 ظام الدراسة والتقويمن
 

يهدف التكوين إلى إعداد تقنيين من مستوى األطر المتوسطة مكونين نظريا وتطبيقيا، ويستغرق سنتين يتخلله 
، وال يمكن السمات ألي أسبوعين في السنة األولى وأربعة أسابيع في السنة الثانيةتدريب إجباري لمدة ال تقل عن 

ر أنه يسمح له تقديم ترشيحه في تخصص اخر باستثناء التخصص الذي في السنة األولى غي طالب بالتكرار
قرار معلل ولمرة واحدة، وذلك بناء على  التكوينالسنة الثانية من  يمكن السمات بالتكرار إال فيال رسب فيه، و

 مجلس القسم . من لدن
على  41من  01يساوي  عامسنوي  على معدل بالسنة الثانية كل طالب حصل يعد ناجحا بالسنة األولى ومقبوال

وحدة اللغة والتواصل، الوحدة )  في أحد مكونات الوحدات الثالث موجب للرسوبمعدل سنوي عام دون ، األقل
 . العلمية والتقنية، الوحدة المهنية(

بالنسبة لكل مكون،  41من  16عن معدل سنوي في أحد مكونات الوحدة يساوي أو يقل للرسوب كل  اعد موجبيو
بكل مكون  على األقل 41من 01سنوي يساوي  المهنية التي يشترط الحصول فيها على معدل الوحدةاء باستثن
 . منها

 01ويعد موجبا للرسوب كذلك، كل معدل سنوي في وحدة اللغة والتواصل أو في الوحدة العلمية والتقنية يقل عن 
 عل األقل.  41من 

على األقل، مع معدل  41من  01يساوي  عامسنوي  عدلمترشح حاصل على م نجات ويمكن لمجلس القسم قبول
 سنوي عام وحيد موجب للرسوب.

 تبارات.خوتمنح نقطة الصفر لكل مترشح تغيب ولو بمبرر في أحد اال
 يعد راسبا كل مترشح حصل على نقطة الصفر في المعدل السنوي العام في أحد مكونات الوحدات الثالث.

 شهادة التقني العالي
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لدراسة امتحان الحصول على شهادة التقني العالي في دورة سنوية واحدة. ينظم في آخر السنة الثانية من ا
في  بصفة نهائية ويتضمن عدة اختبارات مالئمة لكل تخصص، وتشمل إجباريا اختبارات تقنية مهنية. يعد ناجحا

على األقل دون  41على 01 يساوي عام سنوي شهادة التقني العالي كل مترشح حصل على معدلامتحان نيل 
ولم يسمح له  شهادة التقني العالينيل لحصول على نقطة موجبة للرسوب. ويمكن لكل مترشح رسب في امتحان ا

حصل  41على  01قل عن يال معدل، بكل للتكوين بالنسبة للسنتين المواليتين بطلب منهو أن يحتفظ كرار،بالت
في وحدة  41على  01قل عن دل يمعللرسوب كل  اعد موجبي. أكثر للوحدات الثالثأو  معدل مكونفي  عليه

عن  اللغات والتواصل أو الوحدة العلمية والتقنية. أما بالنسبة للوحدة المهنية، فيشترط أال يقل معدل كل مكون منها
 .41على  01

 وتمنح نقطة الصفر لكل مترشح تغيب ولو بمبرر في أحد االختبارات دون حرمانه من اجتياز باقي االختبارات.
 كل مترشح حصل على نقطة الصفر في المعدل السنوي العام، في أحد مكونات الوحدات الثالث.ويعد راسبا 

 كما هو الشأن بالنسبة لميزات شهادة البكالوريا. تسلم شهادة التقني العالي لكل ناجح بإحدى الميزات األربع
 
 

 :صصتخ في كل مراكز التكوين لنيل شهادة التقني العالي ) ش.ت.ع( حسب البكالوريا المطلوبة
 

 مناطق االستقطاب مركز التكوين البكالوريا المطلوبة التخصص

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

األنظمة 
والشبكات 
 المعلوماتية

العلوم والتكنولوجيات  -
 الكهربائية

 العلوموالتكنولوجيات -
 الميكانيكية

 العلوم الرياضية أ و ب  -
 العلوم الفيزيائية -
 

 الثانوية التأهيلية
 لغزالياإلمام ا 

 تطوان
1539600042 

 جهة طنجة تطوان -
 جهة الغرب الشراردة-

 ثانوية
 المغرب العربي

 وجدة
1536510623 

 الجهة الشرقية -
 الحسيمة تاوناتتازة  جهة -

 ثانوية اإلدريسي
 أكادير -

1548448069 

 جهة سوس ماسة درعة -
جهة العيون بوجدور الساقية  -

 الحمراء
 ةجهة كلميم السمار -
 جهة وادي الذهب لكويرة -

 ثانوية الخوارزمي
 الدار البيضاء

1544818334 
1544818353 

 جهة الدار البيضاء الكبرى-

 ثانوية الخوارزمي
 آسفي

1542642450 

 جهة دكالة عبدة -
 جهة الشاوية ورديغة -

 ثانوية محمد
 الخامس
 بني مالل

1543283086 

 
 جهة تادلة أزيالل -
 تافياللتجهة مكناس  -

 ثانوية محمد الخامس
 -الصويرة -

1542082969 

جهة مراكش تانسيفت  -
نيابات الصويرة،  )الحوز

 .(الرحامنة، قلعة السراغنة

 التأهيلية التقنيةثانوية ال
 -شيشاوة -

جهة مراكش تانسيفت  -
نيابات شيشاوة  -الحوز

 ومراكش والحوز
التأهيلية الثانوية 

 سال  -الفارابي 
1661958385 

جهة الرباط سال زمور  -
 زعير

 جهة فاس بولمان -
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المحاسبة 
 والتسيير

 
 
 
 
 
 
 
 

 و ب العلوم الرياضية أ  -
 العلوم الفيزيائية -
 علوم الحياة واألرض -
 العلوم الزراعية -
 العلوم االقتصادية  -
علوم التدبير  -

 المحاسباتي

 ثانويةالمغرب العربي
 وجدة

1536510623 
 الجهة الشرقية -

 فاس - الثانوية التقنية
1535608045 

 جهة فاس بولمان -
 جهة مكناس تافياللت -

 ثانوية موالي
 طنجة –يوسف

1539920504 
 جهة طنجة تطوان -

 الجديدة - ثانوية الرازي
1543323480 

 ة عبدةجهة دكال -
 جهة الدار البيضاء الكبرى -
 جهة الشاوية ورديغة -

 ثانوية محمد السادس
 مراكش -

1542326436 
1542296404 

 جهة الحوز مراكش تانسيفت -
 جهة تادلة أزيالل -

الثانوية التأهيلية ابن سينا 
 تاونات

1660389006 
 الحسيمة تاونات تازة جهة -

 الثانوية التأهيلية التقنية
 سال -

1661958385 

 جهة الرباط سال زمور زعير -
 ن  يجهة الغرب الشراردة بنيحس -

 ثانوية المسيرة الخضراء
 تتزني

1548864539 

جهة العيون بوجدور  -
 الحمراءالساقية

 جهة كلميم السمارة -
 جهة وادي الذهب لكويرة -
 جهة سوس ماسة درعة -

 اإلنتاجياتية
 والتكنولوجيات العلوم -
 الميكانيكية  

 

 الثانوية التقنية الرازي
 الجديدة

1543323480 

 جهة دكالة عبدة -
 جهة الشاوية ورديغة -
 لجهة تادلة أزيال -

 ثانوية الخوارزمي
 الدار البيضاء

1544818334 
1544818353 

 جهة الدار البيضاء الكبرى-
 جهة الرباط سال زمور زعير -

 إسماعيلثانوية موالي 
 سمكنا

1535541400 

 جهة مكناس تافياللت-
 الجهة الشرقية -
 جهة فاس بولمان  -
 جهة تازة الحسيمة تاونات -

الثانوية التأهيلية اإلمام 
 تطوان -الغزالي 

1539600042 

 جهة طنجة تطوان -
 نيجهة الغرب الشراردة بنيحس -

 ثانوية يوسف بن تاشفين
 أكادير

1548820206 

 جهة سوس ماسة درعة -
هة العيون بوجدور الساقية ج -

 الحمراء
 جهة كلميم السمارة -
 جهة وادي الذهب لكويرة -
 جهة مراكش تانسيفت الحوز -
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 الكهروحليات
 -النظم اآللية-

 العلوم والتكنولوجيات -
 الكهربائية  
 العلوم والتكنولوجيات  -
 كانيكيةالمي  

 
 

 

 ثانوية اإلدريسي
 أكادير

1548448069 

 جهة سوس ماسة درعة -
جهة العيون بوجدور الساقية  -

 الحمراء
 جهة كلميم السمارة -
 جهة وادي الذهب لكويرة -

ثانويةالمغرب 
 وجدة -العربي

1536510623 

 الجهة الشرقية -
 جهة فاس بولمان -
 الحسيمة تاوناتتازة جهة  -

 خوارزميثانوية ال
 الدار البيضاء

1544818334 
1544818353 

 جهة الرباط سال زمور زعير- 
 جهة الدار البيضاء الكبرى-

الثانوية التأهيلية 
 سطات -التقنية

1543213642 
1543213645 

 جهة الشاوية ورديغة-
 جهة تادلة أزيالل-

الثانوية التقنية 
 الجديدة -الرازي

1543323480 

 ش تانسيفتجهة الحوز مراك- 
 جهة دكالة عبدة-

الثانوية التأهيلية 
 -اإلمام الغزالي

 تطوان
1539600042 

 جهة طنجة تطوان -
 جهة الغرب الشراردة بني حسن- 
 جهة مكناس تافياللت -

 تقنيات الكهرباء
 العلوم والتكنولوجيات 

 الكهربائية  

 ثانوية موالي عبد هللا
 سيدي قاسم

1530594509 

 لشراردة بني حسينجهة الغرب ا -
 جهة طنجة تطوان -
 جهة مكناس تافياللت -

الثانوية التأهيلية 
-المهدي بن بركة

 وجدة
1536690366 

 الجهة الشرقية -
 جهة فاس بولمان -
 جهة تازة الحسيمة تاونات -

 ثانوية الخوارزمي
 الدار البيضاء

1544818334 
1544818353 

 

 جهة الدار البيضاء الكبرى-
 مراكش تانسيفتالحوزجهة  -
 جهة سوس ماسة درعة -
جهة العيون بوجدور الساقية  -

 الحمراء
 جهة كلميم السمارة -
 جهة وادي الذهب لكويرة -

الثانوية التقنية 
 سال -الفارابي 

1661958385 

 جهة الشاوية ورديغة -
 جهة دكالة عبدة -
 جهة الرباط سال زمور زعير -
 جهة تادلة أزيالل -
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الوسائط 
المتعددة 
وتصميم 
موقع 
 الويب

 العلوم والتكنولوجيات -
 الكهربائية  
 العلوم والتكنولوجيات  -
 الميكانيكية  
 العلوم الرياضية أ -
 العلوم الرياضية ب -
 العلوم الفيزيائية -
 علوم الحياة واألرض -
 اعيةالعلوم الزر -
 

 تقنيةال التأهيلية ث.
 الراشيدية

1535500968 

 جهة الغرب الشراردة بني حسين -
 جهة الرباط سال زمور زعير -
 جهة طنجة تطوان -
 الجهة الشرقية -
 جهة فاس بولمان -
 جهة تازة الحسيمة تاومات -
 جهة مكناس تافياللت -

 التأهيلية محمد السادسث.
 مراكش

1542326436 
1542296404 

 جهة الدار البيضاء الكبرى-
 جهة مراكش تانسيفتالحوز -
 جهة دكالة عبدة -
 جهة سوس ماسة درعة -
 الحمراءجهة العيون بوجدور الساقية -
 جهة كلميم السمارة -
 جهة وادي الذهب لكويرة -
 جهة الشاوية ورديغة -
 جهة تادلة أزيالل -

تطوير 
نظم 
 اإلعالم

 
 العلوم والتكنولوجيات -
 هربائيةالك  
 العلوم والتكنولوجيات -
 الميكانيكية  
 العلوم الرياضية أ -
 العلوم الرياضية ب -
 العلوم الفيزيائية -
 علوم الحياة واألرض -
 العلوم الزراعية -
 

 فاس - التأهيلية التقنيةث.
1535608045 

 جهة فاس بولمان -
 جهة طنجة تطوان -

 موالي اسماعيل ث.
 مكناس 

1535541400 

 جهة مكناس تافياللت -
 جهة تادال أزيالل -

 مراكش الحسن الثاني.ث
1542231094 

 الحوز جهة مراكش تانسيفت -
 جهة دكالة عبدة -

 التأهيلية إبن سيناث.
 القنيطرة

1530302290 

 جهة الرباط سال زمور زعير -
 بني حسين جهة الغرب الشراردة -

 سطات -ث.التأهيلية التقنية
1543213642 
1543213645 

 جهة الشاوية ورديغة-
 الدار البيضاءجهة -

 ابن الهيثمث.
 ورزازات

1542886390 
 جهة سوس ماسة درعة

ثانوية لسان الدين بن 
 العيون – الخطيب

1548894338 
 جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء

 التأهيلية المرجعيةث.
 الداخلةلالخديجة  

1548931263 
 لكويرة جهة وادي الذهب

 كلميم -التقنيةث.
1548804019 

 جهة كلميم السمارة

 التقنية البادسيث.
 الحسيمة

1339984420 

 جهة تازة الحسيمة تاونات
 () نيابات: الحسيمة، تازة، كرسيف

 ث. بن سيناء 
 تاونات

1660389006 

 جهة تازة الحسيمة تاونات
 ) نيابة تاونات(

 ثانويةالمغرب العربي
 وجدة 

1536510623 
 الجهة الشرقية
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 صناعاتو فنون
 الطباعة

 الفنون التطبيقية -
 الرباط - الليمونث.

1530018409 
 جميع جهات المملكة

 القالبية
 العلوم والتكنولوجيات -
 الميكانيكية  

 ثانوية الخوارزمي
 الدار البيضاء

1544818334 
1544818353 

 جميع جهات المملكة

 التسيير
 ياإلدار

 العلوم االقتصادية -
 علوم التدبير المحاسباتي -

الثانوية التأهيلية 
 الخنساء

 الدار البيضاء
1544443310 

 جهة الدار البيضاء الكبرى -
 جهة الشاوية ورديغة -
 تادلة أزياللجهة  -
 دكالة عبدةجهة  -
 وزالح جهة مراكش تانسيفت -
 جهة سوس ماسة درعة -
 جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء -
 جهة كلميم السمارة -
 جهة وادي الذهب لكويرة -

 ثانوية الليمون
 الرباط

1530018409 

 جهة الرباط سال زمور زعير -
 بني حسينجهة الغرب الشراردة -
 جهة فاس بولمان -
 مكناس تافياللتجهة  -
 جهة طنجة تطوان -
 الحسيمة تاوناتتازة جهة  -
 الجهة الشرقية  -

 
 

 الطاقية
 

 العلوم والتكنولوجيات -
 الميكانيكيةو الكهربائية  
 و ب العلوم الرياضية أ -
 العلوم الفيزيائية -

 الثانوية التقنية
 الراشيدية

1535500968 
 جميع جهات المملكة

ابتكار 
 المنتوج
 الصناعي

 العلوم والتكنولوجيات -
 يةالميكانيك  
 العلوم الرياضية ب -

الثانوية التأهيلية 
-المهدي بن بركة

 وجدة
1536690366 

 الجهة الشرقية  -
 جهة فاس بولمان -
 مكناس تافياللتجهة  -
 الحسيمة تاوناتتازة جهة  -

 الثانوية التأهيلية 
 القنيطرة - ابن سينا

1530302290 

 بني حسين جهة الغرب الشراردة -
 ء الكبرىجهة الدار البيضا -
 جهة طنجة تطوان -
 جهة الرباط سال زمور زعير -

 ثانوية الخوارزمي
 اسفي

1542642450 

 دكالة عبدةجهة  -
 جهة الشاوية ورديغة -
 تادلة أزياللجهة  -

 ثانوية اإلدريسي
 أكادير

1548448069 

 جهة سوس ماسة درعة -
 الحوز جهة مراكش تانسيفت -
 جهة كلميم السمارة -
 لعيون بوجدورالساقية الحمراءجهة ا -
 جهة وادي الذهب لكويرة -

الصيانة 
 الصناعية

 العلوم والتكنولوجيات -
 الكهربائية  
 العلوم والتكنولوجيات -
 الميكانيكية  

 التأهيلية  ث.
 القنيطرة - ابن سينا

1530302290 
 جميع جهات المملكة

صيانة 
 السيارات

ثانوية موالي 
 مكناس - لياسماع

1535541400 
 جميع جهات المملكة
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السمعي 
 البصري

 جميع مسالك البكالوريا
 الليمونثانوية 

 الرباط 
1530018409 

 جميع جهات المملكة

المواد 
 ية ناللد

 والمركبة

 العلوم والتكنولوجيات 
 الميكانيكية  

 ثانوية الخوارزمي
 ر البيضاءالدا

1544818334 
1544818353 

 جميع جهات المملكة

تدبير 
المقاوالت 
 الصغرى

 والمتوسطة

 العلوم الرياضية أ و ب -
 العلوم الفيزيائية -
 علوم الحياة واألرض -
 العلوم الزراعية -
 اآلداب -
 العلوم اإلنسانية -
 علوم التدبير المحاسباتي  -
 العلوم االقتصادية -
 

 سيثانوية اإلدري
 أكادير

1548448069 
 جهة سوس ماسة درعة -

 ثانوية الخنساء
 الدار البيضاء 

1544443310 

 جهة الدار البيضاء الكبرى -
 الرباط سال زمور زعيرجهة  -

 الثانوية التقنية 
 سطات

1543213642 
1543213645 

 دكالة عبدةجهة  -
 جهة الشاوية ورديغة -

ثانوية تساوت قلعة 
 السراغنة

1660355840 

 تادال أزياللجهة  -
)نيابتي  الحوز جهة مراكش تانسيفت -

 الرحامنة ( –قلعة السراغنة 

الثانوية التأهيلية 
 المرجعية

 لالخديجة الداخلة 
1548931263 

 جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء -
 جهة كلميم السمارة -
 جهة وادي الذهب لكويرة -

 الثانوية التقنية
 ديةالراشي

1535500968 

) نيابات  مكناس تافياللتجهة  -
 ميدلت ( –خنيفرة  –الرشيدية 

 تازة الثانوية التقنية
1535400484 

 الحسيمة تاوناتتازة جهة  -

الثانوية التأهيلية 
 المهدي بن بركة

 وجدة
1536690366 

 الجهة الشرقية -

الثانوية التأهيلية 
 -اإلمام الغزالي 

 تطوان
1539600042 

 جهة طنجة تطوان -

 الثانوية التقنية 
 شيشاوة

)نيابات  الحوز جهة مراكش تانسيفت -
 –الحوز  –الصويرة  –شيشاوة 
 مراكش(

ثانوية موالي 
 لياسماع

 مكناس
1535541400 

)نيابات مكناس  مكناس تافياللتجهة  -
 الحاجب( –افران  –
 جهة فاس بولمان -
 نيحس جهة الغرب الشراردة بني -
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التدبير 
 التجاري

 العلوم الرياضية أو ب -
 العلوم الفيزيائية -
 علوم الحياة واألرض -
 العلوم الزراعية -
 اآلداب -
 العلوم اإلنسانية -
 العلوم االقتصادية -
 علوم التدبير المحاسباتي  -
 

 ثانوية الخنساء
 دار البيضاءال 

1544443310 

 جهة الدار البيضاء الكبرى -
 جهة الرباط سال زمور زعير -
 جهة سوس ماسة درعة -
 جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء -
 جهة كلميم السمارة -
 جهة وادي الذهب لكويرة -

 ثانوية موالي
 طنجة – يوسف

1539200504 

 جهة مكناس تافياللت -
 جهة فاس بولمان -
 الجهة الشرقية -
 جهة تازة الحسيمة تاونات -
 جهة طنجة تطوان -
 جهة الغرب الشراردة -

الثانوية التقنية 
 الجديدة -الرازي

1543323480 

 جهة دكالة عبدة -
 جهة الشاوية ورديغة -
 جهة تادلة أزيالل -
 جهة مراكش تانسيفتالحوز -

األنظمة 
 الكهروبية

لوجيات والعلوم والتكن
 ةالكهربائي

 العلوم الرياضية أو ب -
 

 ثانوية الخوارزمي 
 الدار البيضاء

1544818334 
1544818353 

 جهة الدار البيضاء الكبرى -

 ثانوية موالي
 طنجة – يوسف

1539920504 

 جهة تازة الحسيمة تاونات -
 جهة طنجة تطوان -

 الثانوية التقنية 
 سطات

1543213642 
1543213645 

 ةجهة الشاوية ورديغ -
 جهة تادال أزيالل -

 الثانوية التأهيلية 
 ابن سينا
 القنيطرة

1530302290 

 جهة الغرب الشراردة -
 جهة الرباط سال زمور زعير -

 الثانوية التأهيلية 
 التقنية اإلدريسي

 اكادير
1548448069 

 جهة سوس ماسة درعة -
 جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء -
 جهة كلميم السمارة -
 جهة وادي الذهب لكويرة -

ث. محمد السادس 
 مراكش

1542326436 
1542326404 

 جهة مراكش تانسيفتالحوز -
 دكالة عبدةجهة  -

 فاس –ث. التقنية 
1535608045 

 جهة فاس بولمان -
 الجهة الشرقية -
 جهة مكناس تافياللت -
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التدبير 
 السياحي

 العلوم الرياضية أ و ب -
 العلوم الفيزيائية -
 اآلداب -
 العلوم اإلنسانية -
 العلوم االقتصادية -
 علوم التدبير المحاسباتي -
 وم الحياة واألرض لع -
 العلوم الزراعية  -
 

الثانوية التأهيلية 
 كلميم -التقنية 

1548001138 

جهة العيون بوجدور الساقية  -
 اءالحمر

 جهة كلميم السمارة -

الثانوية التأهيلية 
 المرجعية

 لالخديجة الداخلة 
1548931263 

 
 جهة وادي الذهب لكويرة -
 

ثانوية محمد 
 الخامس الصويرة
0524784969 

 دكالة عبدة جهة -
 الحوز جهة مراكش تانسيفت -
 جهة الدار البيضاء الكبرى -
 جهة الشاوية ورديغة -

ابن يوسف  ثانوية
 أكادير -تاشفين

1548448069 

)نيابات  جهة سوس ماسة درعة -
أكادير اداوتنان وتزنيت وانزكان 

 ها وسيدي إفني(اواشتوكة ايت ب

 ابن الهيثم ثانوية
 ورزازات

1542886390 

 جهة سوس ماسة درعة -
)نيابات : ورزازات وتارودانت 

 وزاكورة وتنغير(

الثانوية التأهيلية 
 الخوارزمي

 شاونشف
1551131804 

 جة تطواننجهة ط -
 جهة تازة الحسيمة تاونات -
 غرب الشراردة بني حسنجهة ال -
 جهة الرباط سال زمور زعير  -

 الثانوية التقنية فاس
1535608045 

 جهة فاس بولمان -
 جهة مكناس تافياللت -
 الجهة الشرقية -
 جهة تادال أزيالل -

 
 

 البناء
 
 
 
 
 

 وجياتالعلوم والتكنول -
 الكهربائية  
 العلوم والتكنولوجيات -
 الميكانيكية  
 العلوم الرياضية أ وب -
 العلوم الفيزيائية -

 ثانوية الخوارزمي 
 الدار البيضاء

1544818334 
1544818353 

 جهة تادلة أزيالل -
 جهة دكالة عبدة -
 جهة الشاوية ورديغة -
 جهة الدار البيضاء الكبرى -

 ثانوية الليمون
 لرباطا

1530018409 

 الحسيمة تاونات تازة جهة -
 الجهة الشرقية -
 جهة فاس بولمان -
 جهة مكناس تافياللت -
 بني حسينجهة الغرب الشراردة -
 جهة الرباط سال زمور زعير -
 جهة طنجة تطوان -

 ثانوية الحسن الثاني
 مراكش

1542231094 

 جهة مراكش تانسيفت الحوز -
 جهة سوس ماسة درعة -
جهة العيون بوجدور الساقية  -

 الحمراء
 جهة كلميم السمارة -
 جهة وادي الذهب لكويرة -
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 -تقنو 
 تجاري

 العلوم والتكنولوجيات -
 الكهربائية  
 العلوم والتكنولوجيات -
 الميكانيكية  

 ثانوية الخوارزمي 
 ءالدار البيضا

1544818334 
1544818353 

 جهة سوس ماسة درعة -
 جهة الرباط سال زمور زعير -
 جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء -
 جهة كلميم السمارة -
 جهة وادي الذهب لكويرة -
 جهة الدار البيضاء الكبرى -

 الثانوية التأهيلية
 فاس -التقنية

1535608045 

 جهة طنجة تطوان -
 بني حسينراردةجهة الغرب الش -
 جهة مكناس تافياللت -
 جهة فاس بولمان -
 الجهة الشرقية -
 الحسيمة تاونات تازة جهة -

 ثانوية الخوارزمي 
 اسفي

1542642450 

 جهة مراكش تانسيفت الحوز -
 جهة دكالة عبدة -
 جهة الشاوية ورديغة -
 جهة تادلة أزيالل -

 المرجع : 
 العالي شهادة التقنيلولوج أقسام تحضير  الترشيحفي شأن  2513أبريل  22خ بتاري3-2233 الوزارية رقمالمذكرة -

 .2515-2513برسم الموسم 
 

 عبر البوابة االلكترونية لولوج أقسام شهادة  الترشيحفي شأن  2513يونيو  15بتاريخ  3822-3المذكرة الوزارية رقم   -

 .2515-2513برسم الموسم  العالي شهادة التقني

 
 

 
 فاق المهنية والدراسيةبعض اآل

 
 :يمكن لطلبة السنة الثانية بعد الحصول على شهادة التقني العالي

 ؛ولوج سوق الشغل -

 ؛متابعة الدراسة الجامعية )اإلجازة المهنية(  -

 ؛ولوج السنة الثالثة بالمدارس الوطنية للتجارة والتسيير  -

 ؛هنولوج السنة الثالثة بالمدرسة الوطنية العليا للفنون والم  -

 ولوج المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاوالت؛  -

ولوج السنة األولى بسلك المهندسين بالمدرسة العليا لصناعات النسيج واأللبسة )الهندسة الكهربائية   -

 ؛والميكانيكية(

 
 
 
 
 



 4102العدد الثامن،  تكوينات بعد البكالوريا،

 
 

 003صفحة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التحضرييـة األقسـام
 



 4102العدد الثامن،  تكوينات بعد البكالوريا،

 
 

 002صفحة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 4102العدد الثامن،  تكوينات بعد البكالوريا،

 
 

 005صفحة 

 
 

 

 تقديم
هم اإلمكانات األساسية التي يتيحها نظام التكوين بالمغرب بعد العليا من أ سللمدارتعتبر األقسام التحضيرية 

المباراة الوطنية هيل الطلبة الجتياز أفي أفق ت تستمر الدراسة بها سنتينالحصول على شهادة البكالوريا. و
وبعضها إلى ، ياز المباريات المشتركة الفرنسيةغربية وإلى اجتالمشتركة لولوج المدارس والمعاهد العليا الم

 .مدارس عليا
توجد أسالك تحضيرية مدمجة ببعض المدارس والمعاهد العليا  -إضافة إلى هذه األقسام  -ولإلشارة فإنه

 العمومية، وأقسام تحضيرية بمؤسسات خصوصية.

 شروط الترشيح والقبول: -1

 ام أن :يشترط في المترشح لهذه األقس

   يكون ممدرسا و يتابع دراسته بالسنة الختامية من سلك البكالوريا في مؤسسة للتربية والتعليم
، ويكون قد تابع دراسته المرخص لها من طرف وزارة التربية الوطنية العمومي أو الخصوصي

 ؛بالسنة األولى من سلك البكالوريا بإحدى هده المؤسسات
  ؛من سنة الترشيحدجنبر  30سنة قبل  40ال يتجاوز عمره 

 

 شروط الولوج

 البكالوريايشترط في المترشح لألقسام التحضيرية أن يكون حاصال على البكالوريا الوطنية في إحدى دورتي 
ويستثنى من شرط الميزة مترشحو شعبة العلوم الرياضية وشعبتي العلوم  .على األقل بميزة مستحسن

كية. كما يشترط أن تكون شعبة البكالوريا المحصل عليها مناسبة لمسلك والتكنولوجيات الكهربائية والميكاني
 األقسام التحضيرية المرغوب فيه.

 مسطرة الترشيح والقبول

وفق  * تتم إجراءات الترشيح والقبول باألقسام التحضيرية بالنسبة للمترشحين الحاملين للبكالوريا الوطنية،
 المسطرة المبينة في الجدول أسفله.

 

 العمليـــــــات ة اإلنجازفتر

 
 

 53من 
 إلى 
 ماي 12

يقوم تالميذ وتلميذات السنة الختامية من سلك البكالوريا المتوفرون على شروط الترشيح 
 لألقسام التحضيرية للمدارس العليا، الراغبون بهذه األقسام بإنجاز العمليات التالية :

الموقع اإللكتروني الموجودة على  e-CPGEوضع الترشيحات عبر بوابة  -
www.cpge.ac.ma ك المعلومات المطلوبة تبعا للتوجيهات الواردة لوذلك بمس      

 في الموقع 
 بعد التصديق على الترشيح   Aطبع الملف -
والمصادقة عليه لدى السلطات المحلية )بالنسبة A  من الملف A1توقيع الصفحة  -

 يقوم األب أو الوالي بإنجاز هذه العملية(.   سنة( 08ترشحين الذين لم يبلغوا سن الرشد )للم

 ماي 23قبل 
يقوم تالميذ وتلميذات السنة الختامية من سلك البكالوريا المتوفرون على شروط الترشيح 

 إلدارة  Aون في االلتحاق بها تسليم الملفلألقسام التحضيرية للمدارس العليا، الراغب
 المؤسسة التي ينتمي إليها كل مترشح.

 التحضيريـة األقسـام

 
 
 

http://www.cpge.ac.ma/
http://www.cpge.ac.ma/
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 مالحظة:

بخصوص المترشحين الحاملين لبكالوريا أجنبية والذين تابعوا دراستهم بإحدى المؤسسات التعليمية للبعثات 
 األجنبية، فتتم دراسة ملفاتهم من طرف لجنة مركزية خاصة.

 * معالجة الحاالت االستثنائية

رشيحات عبر البوابة، يتعين في أسرع وقت ممكن تقديم ملف لطلب مراجعة في حالة عدم التمكن من تقديم الت
 المعلومات التي تخصكم على البوابة. ويتكون هذا الملف من الوثائق التالية:

وثيقة معدة لهذا الغرض، يتم طبعها عبر البوابة عقب محاولة وضع الترشيح موقعة من طرف المعني  -
 باألمر.

للتعريف ) أو نسخة موجزة لعقد اإلزدياد أو نسخة لصفحة الدفتر العائلي التي نسخة من البطاقة الوطنية  -
 تخصك(.

نسخة مصادق عليها من طرف مدير المؤسسة لبيانات النقط الخاصة بالدورة األولى من الجدع المشترك،  -
ه، وكذا بيان النقط والدورة الثانية من السنة األولى من سلك البكالوريا، والدورة األولى من السنة الختامية من

 الخاص باالمتحان الجهوي.

وبعد تقديم هذه الملفات إلدارة الثانوية، يقوم المترشح بإعادة المحاولة من جديد، طالما تسمح البوابة بذلك، من 
 ون، يقوم المترشحماي 23قبل أجل وضع ترشيحاتهم عبرها. وفي حالة عدم التمكن من القيام بهذه العملية 

، الموجودة على الموقع االلكتروني e-CPGEبة ترشيحاتهم عبر بوا عبوضالمعنيون 
www.cpge.ac.ma الترشيح اليدوي " ومسك المعلومات المطلوبة تبعا ، وذلك بعد الضغط على الزر "

 ويمكن إنجاز هذه العمليات وفق ما يلي:للتوجيهات الواردة في الموقع 

 ( على الترشيح؛validationبعد التصديق ) Aالملفطبع  -

 من طرف السلطات المحلية.ه والمصادقة علي Aمن الملف  1توقيع الصفحة  -

 .ماي 23إلدارة المؤسسة في أجل ال يتعدى  Aالملف تسليم  -
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 %النسبة المئوية البكالوريا المطلوبة المسلك

           الرياضيات و الفيزياء و علوم المهندس    

MPSI 

 91% العلوم الرياضية

 01% مسلك العلوم فيزيائية العلوم التجريبية:

الفيزياء و الكيمياء و علوم المهندس                   

PCSI 

 21% العلوم الرياضية

 21% مسلك العلوم الفيزيائية العلوم التجريبية:

مسلكي علوم الحياة  العلوم التجريبية:

 علوم الزراعيةواألرض و ال
%41 

التكنولوجيا و العلوم الصناعية                            

TSI 

 %70 العلوم و التكنولوجية الكهربائية

 %30 العلوم و التكنولوجية الميكانيكية

 االقتصاد و التجارة: التخصص التكنولوجي

ECT 

العلوم  العلوم االقتصادية والتدبير:

 االقتصادية
%51 

االقتصادية والتدبير:علوم التدبير  العلوم

 المحاسباتي
%31 

 01% العلوم الرياضية

 01% العلوم التجريبية

االقتصاد و التجارة: التخصص العلمي                

ECS 

 51% العلوم الرياضية

 51% العلوم التجريبية

  

 2513مايو52بتاريخ  3-2322المصدر: المذكرة الوزارية رقم 
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 األقسام التحضيرية حسب المسالك و مناطق االستقطاب: - 1
 
 

 مركز االحتضان المسلك
عدد 
 المقاعد

 مناطق االستقطاب
 )األكاديمية الجهوية / النيابة( 

الرياضيات 
 والفيزياء
(MP) 

 أكادير –ثانوية رضى السالوي 
2019118220 

 جهة سوس ماسة درعة  - 241

 ابن الخطيبثانويــة لسان الدين 
 2019981339العيون        

 
02 
 

 جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء -
 جهة كلميم السمارة -
 جهة وادي الذهب لكويرة -

 مراكش -ثانوية ابن تيمية
2014342048 

 جهة مراكش تانسيفت الحوز - 176

 اسفي -األمير موالي عبد هللا ثانوية 
2014008440 

 جهة دكالة عبدة 04

 بني مالل -ثانوية محمد الخامس
2013493290 

 جهة تادلة أزيالل - 04

الدارالبيضاء      -ثانوية محمد الخامس
2011190221       

 
239 
 

 الفداء -الحي الحسني - عين الشق نيابات: -
 -سيدي عثمان -موالي رشيد -السلطان مرس 

 ابن امسيك

 الدار البيضاء -ثانوية الخنساء
2011113322 

105 
 عين السبع الحي المحمدي  -نيابات: أنفا -

 مديونة     

 المحمدية -الثانوية التقنية
2013313101 

04 
سيدي  النواصر –نيابات: المحمدية  -

 البرنوصي زناتة

 الرباط -ثانوية موالي يوسف
2032222402 

137 

 جهة الرباط سال زمور زعير. -
 سال -اعدادية سلمان الفارسي 

2028289099 
220 

مكناس         -ثانويــــة عمــــــربن الخطاب
2030030282  

214 

 جهة مكناس تافياللت -
 الرشيدية -ثانويـة ابن طاهــر

2030021402 
04 

 فاس -إدريس ثانويـــــــة موالي
2030033202 

 جهة فاس بولمان - 242

 تازة -الثانويــة التقنيـــــة
2030122191 

 تازة الحسيمة تاوناتجهة  - 04

 وجدة   -ثانويـــة عمــر بنعبد العزيز
        2030093298 

 الجهة الشرقية  - 83

 طنجة -ثانوية موالي الحسن
         2038841492 

 جهة طنجة تطوان - 220

 خريبكة -ثانوية ابن عبدون
2013482409 

 جهة الشاوية ورديغة - 22

 لقنيطرةا -ثانويةعبد المالك السعدي
2032328820 

 جهة الغرب الشراردة بني حسن - 220
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 عدد المقاعد مركز االحتضان المسلك
 مناطق االستقطاب 

 )األكاديمية الجهوية / النيابة(

وعلوم  الفيزياء

 المهندس

(PSI) 

 ثانويممة ابن تيميممممة

 مراكش

1542320529 

 

 

015 

 

 جهة تادلة أزيالل -

 جهة مراكش تانسيفت الحوز -

 جهة دكالة عبدة -

 جهة الشاوية ورديغة -

 دمممممة محميمممممثانو

 الدار البيضاء -الخامس

1544486114 

 جهة الدار البيضاء الكبرى - 015

 ثانوية موالي يوسف

 الرباط

  1530010261 

 جهة الرباط سال زمور زعير - 68

 ثانوية موالي ادريس

 فاس

1535633061 

 

68 

 

 جهة فاس بولمان -

 جهة تازة الحسيمة تاونات -

 الجهة الشرقية -

 طنجة -ثانوية موالي الحسن

1539924280 
 جهة طنجة تطوان - 01

 رضمممممى   ة ممممثانوي

 أكادير –السالوي 

1548449005  

 جهة سوس ماسة درعة  - 01

 باب الصحراء  نويةثا 

 كلميم

1548804019 

 جهة كلميم السمارة - 61

 الداخلة –يجة ثانوية اللة خد

1548931263 
61 

 جهة وادي الذهب لكويرة -

 جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء -

 -ثانويممممة عمممممممربن الخطاب

مكناس        

1535536091 

 جهة مكناس تافياللت - 62

 -عبد المالك السعدية ممممثانوي

 القنيطرة

1530309906 

36 
 الغرب الشراردة بني حسنجهة  -

 

 –الثانوية التقنية الرازي 

 الجديدة

1543323480 

 جهة دكالة عبدة - 68
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 عدد المقاعد مركز االحتضان المسلك
 مناطق االستقطاب

 )األكاديمية الجهوية / النيابة( 

التكنولوجيا 
 والعلوم الصناعية

(TSI) 

 التقنية المحمديةة ممممثانويال 
1543343454 

 
96 

 الكبرى جهة الدار البيضاء -
 الرباط سال زمور زعير جهة -

 سطات  - التقنيةة ممممثانويال 
1543213642 

 
96 
 

 الشاوية ورديغةجهة  -
 جهة الغرب الشراردة بني حسن -
 طنجة تطوانجهة  -
 مكناس تافياللتجهة  -

 األمير موالي عبد هللاثانوية  
 1542669225        اسفي   

 جهة دكالة عبدة - 96

 -يةةة عمةةر بةةن عبةةد  العزيةةزثانو 
 وجدة

1536683089 
62 

 الجهة الشرقية -
 تازة الحسيمة تاوناتجهة  -
 فاس بولمانجهة  -

 بني مالل -ثانوية محمد الخامس
1543283086 

62 
 تادلة أزياللجهة  -
 جهة مراكش تانسيفت الحوز -

 –السالوي رضمممممى ة ممممثانوي
 أكادير

1548449005 
01 

 سة درعةسوس ما جهة -
 جهة كلميم السمارة -
 جهة العيون بوجدور الساقية الحمراء -
 جهة وادي الذهب لكويرة  -

 االقتصاد والتجارة
التخصص -

 -التكنولوجي
(ECT) 

 –ثانويمممة الخنسممممماء 
 1544443310ء  الدار البيضا

 
018 

 جهة الدار البيضاء الكبرى -

 مراكش - ثانويمممة ابن تيمية
1542320529 

04 
 جهة تادلة أزيالل -
 جهة مراكش تانسيفت الحوز -

 الرباط - ثانوية عمر الخيام 
1530046394 

018 
 جهة الرباط سال زمور زعير -
 الغرب الشراردة بني حسنجهة  -

 طنجة -ثانوية موالي الحسن
1539924280 

 جهة طنجة تطوان - 04

 -ثانوية لسان الدين ابن الخطيةب 
 العيون

1548894338 
31 

 كلميم السمارةجهة  -
 العيون بوجدور الساقية الحمراءجهة  -
 جهة وادي الذهب لكويرة -

 سطات -الثانوية التقنية 
1543213642 

 الشاوية ورديغةجهة  - 04

 -السةةةةالوي رضممممةةةةمىة مممةةةةمثانوي
 1548449005أكادير

 سوس ماسة درعةجهة  - 04

 ثانوية موالي اسماعيل مكناس
1535543209 

018 
 مكناس تافياللتجهة  -
 فاس بولمانجهة  -

 –ثانويةةةة عبةةةد الكةةةريم الخطةةةابي 
 1536330630الناضور       

 الجهة الشرقية - 36

 تازة –الثانوية التقنية 
1535400484 

 تازة الحسيمة تاوناتجهة  - 01

 الجديدة  –الثانوية التقنية الرازي 
1543323480 

 جهة دكالة عبدة - 01
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 عدد المقاعد مركز االحتضان لمسلكا
 مناطق االستقطاب

 )األكاديمية الجهوية / النيابة( 

االقتصاد 
 والتجارة

 -التخصص العلمي-
 (ECS) 

 ثانوية عمر الخيام 
 الرباط  

1530046394 
36 

 جهة الرباط سال زمور زعير -
 الغرب الشراردة بني حسنجهة  -
 طنجة تطوانجهة  -
 تمكناس تافياللجهة  -
 تازة الحسيمة تاوناتجهة  -
 فاس بولمانجهة  -
 الجهة الشرقية -
 جهة مراكش تانسيفت الحوز -
 جهة دكالة عبدة -
 جهة تادلة ازيالل -
 جهة الشاوية ورديغة -
 الكبرى جهة الدار البيضاء -

 ثانوية باب الصحراء 
 كلميم

1548804019 
36 

 جهة سوس ماسة درعة -
 جهة كلميم السمارة -
 هة العيون بوجدور الساقية الحمراءج -
 جهة وادي الذهب لكويرة  -

 
 2513مايو 52بتاريخ  3-2322المذكرة الوزارية رقم المصدر: 

 

 اآلفاق الدراسية 

 السنة الثانية باألقسام التحضيرية اجتياز:  الناجحين في  لطلبةليمكن 

 ليا وكليات العلوم والتقنيات لتكوين المباراة الوطنية المشتركة لولوج بعض المدارس والمعاهد الع
 المهندسين

                               .مباريات المدارس العليا الفرنسية 

  المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاوالت.مباراة ولوج 

 مباراة االلتحاق بالسنة الثالثة بالمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير 

 ... 

 

 لولوج المدارس والمعاهد العليا المغربيةالمباراة الوطنية المشتركة 

تنظم بعض المعاهد والمدارس العليا سنويا مباراة مشتركة لفائدة الطلبة الذين قضوا سنتين باألقسام التحضيرية  

سنة في متم دجنبر من سنة الترشيح و أال  42سواء كانوا رسميين أو أحرارا. شريطة أن ال تتجاوز أعمارهم 

 ي المباراة ثالث مرات متتالية.تتعدى مشاركتهم ف

تشمل هذه المباراة اختبارات كتابية مشتركة يعلن على إثرها الطلبة المقبولون الجتياز االختبارات الشفوية 

المشتركة حيث يتم ترتيب المرشحين  حسب معامالت خاصة بكل مدرسة أو معهد مشارك. هذا ويمكن للجنة 

في حدود  -في الكتابي من االختبارات الشفوية، ويصبحون بذلك مقبولين المباراة إعفاء بعض الطلبة المتفوقين

بكل المعاهد والمدارس المشاركة في المباراة. مع العلم أن المدرسة الملكية الجوية والمدرسة  -األماكن الشاغرة 

 .الملكية البحرية ال تقبالن إال طلبة مركزيهما
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 المدارس المشاركة في المباراة

المعلومات حول التكوين بهذه المدارس،يمكن الرجوع إلى الصفحات الخاصة بالمدارس والمعاهد  )للمزيد من 

 العليا بهذه الكراسة (

 ؛أكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني 

 المدرسة الحسنية لألشغال العمومية؛ 

 المدرسة المحمدية للمهندسين؛ 

 المدرسة الوطنية للصناعات المعدنية؛ 

 الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك؛ المدرسة 

 المدرسة الوطنية العليا لإلعالميات وتحليل النظم؛ 

 المدرسة العليا لصناعات النسيج واأللبسة؛ 

 المدرسة الملكية الجوية؛ 

 المدرسة الملكية البحرية؛ 

 معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة؛ 

 المعهد الوطني لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي؛ 

 هد الوطني للبريد والمواصالت السلكية والالسلكية؛المع 

 المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية 

 المدرسة الوطنية للفنون والمهن والحرف 

 كليات العلوم والتقنيات 

 مدرسة علوم اإلعالم. 
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معطيات إحصائية حول المقاعد المخصصة لطلبة األقسام التحضيرية بالمدارس والمعاهد 

 ت المختصةوالكليا

 2513في تكوين المهندسين برسم سنة 

 

 المؤسسات
 عدد المقاعد الممنوحة حسب التخصصات

 المجموع
MP PSI TSI BCPST 

 112 - 35 30 21 أكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني

 381 - 01 44 345 المدرسة الحسنية لألشغال العمومية

 852 04 34 34 246 المدرسة المحمدية للمهندسين

 212 06 21 36 001 المدرسة الوطنية للصناعات المعدنية

 211 - 35 81 014 المدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك

 52 - - 02 68 مدرسة علوم اإلعالم

المدرسة الوطنية العليا لإلعالميات وتحليل 

 النظم
081 00 45 - 222 

 131 5 05 44 95 األلبسة المدرسة العليا لصناعات النسيج و

 22 - - - 49 المدرسة الملكية الجوية

 82 - - - 59 المدرسة الملكية البحرية

 53 - - 0 36 معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة

 255 - - 02 091 المعهد الوطني لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي

المعهد الوطني للبريد والمواصالت السلكية 

 والالسلكية
021 24 31 - 212 

 المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية

 المدرسة الوطنية للفنون والمهن
400 052 38 00 555 

 522 40 83 001 418 كليات العلوم والتقنيات

 3282 18 353 851 2358 المجموع

 

  www.cncmaroc.maللمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع اإللكتروني  ملحوظة:

 

 

http://www.cncmaroc.ma/
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 الرتبية والتعليم
 

 التكوين
 يف 

الرتبية 
 والتعليم

 فـي 
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 : وم بالمهام التاليةويقالتربية والتكوين بمثابة مؤسسة لتكوين األطر العليا  لمهن يعتبر المركز الجهوي

 تأهيل أطر التدريس المتدربين، -

 الجتياز مباريات التبريز للتعليم الثانوي التأهيلي، شحينرالمتتهيئ  -

 تكوين أطر اإلدارة التربوية وأطر هيئة الدعم اإلداري والتربوي واالجتماعي، -

بما في ذلك أطر الدعم اإلداري والتربوي تنظيم دورات للتكوين المستمر لفائدة مختلف فئات موظفي الوزارة،  -

فضال عن العاملين بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي بهدف تحديث  واإلجتماعي وأطر اإلدارة التربوية،

 وتطوير معارفها وكفاياتها وخبراتها المهنية، وإعدادها للمباريات والمتحانات الكفاءة المهنية،

وي النظري والتطبيقي في المجاالت التربوية والبيداغوجية والديداكتيكية القيام بأنشطة البحث العلمي الترب -

وحكامة المؤسسات وكذا إنجاز الدراسات واألبحاث في المجاالت التي تدخل ضمن اختصاصات المركز أو التي 

 يتطلبها التكوين،

ختصاصات المركز مع الجهات إنتاج الوثائق التربوية، وكذا القيام بتبادل المعلومات والوثائق ذات الصلة با -

 المعنية،

 اقترات مشاريع إصالت وتجديد مناهج وبرامج التكوين -

 ثالثة:أسالك  علىويتم كل ذلك في إطار نظام تكوينات موزعة 

 سلك تأهيل أطر هيئة التدريس -0

 سلك تحضير مباريات التبريز -4

 واالجتماعي سلك تكوين أطر اإلدارة التربوية وأطر هيئة الدعم اإلداري والتربوي -3

من طرف  تهاتحدد قيم ويستفيدون من منحة إن المستفيدين من خدمات المركز يخضعون لنظام خارجي أو داخلي

 السلطة الحكومية المختصة.

ونظرا لطبيعة المركز فالتكوين النظري يتوج بالتكوين التطبيقي والتدريب الميداني بمختلف المؤسسات المرتبطة 

 التربية والتكوين.بالمراكز الجهوية لمهن 

من المقاعد خالل كل سنة للمترشحين األجانب الذين يخضعون لنفس  15% تجدر اإلشارة أنه سيتم تخصيص

 الشروط المطلوبة في المترشحين المغاربة
 

 شروط وكيفية الترشح

 سلك تأهيل أطر هيئة التدريس: -1

 مسلك تأهيل أساتذة التعليم األولي والتعليم اإلبتدائي 0.0

 مسلك تأهيل أساتذة التعليم الثانوي اإلعدادي 0.4

 مسلك تأهيل أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي 0.3

 تكوينات في قطاع التربية
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 شروط الترشيح للمباراة

 على األقل شهادة اإلجازة في المسالك الجامعية للتربية أو مايعادلها، -

إلجازة المهنية أو مايعادل على األقل شهادة اإلجازة أو شهادة اإلجازة في الدراسات األساسية أو شهادة ا -

 إحداها،

 المتوفرون على كفاءات نظرية وعلمية مماثلة للتكوين في المسالك الجامعية للتربية بعد الخضوع النتقاء أولي، -

 سنة عند تاريخ إجراء المباراة. 25أال يتجاوز  -

 ملف الترشيح

كاديمية الجهوية للتربية والتكوين بالنسبة طلب المشاركة بالمباراة معبأ حسب النموذج )مرفق بترخيص من األ -

،أو من أقرب  للموظفين العاملين بوزارة التربية الوطنية(، والذي يمكن سحبه من موقع الوزارة على االنترنيت

 مركز جهوي لمهن التربية والتكوين،

 نسخة مشهود بمطابقتها ألصل الشهادة المطلوبة، -

 المواد طيلة مدة الدراسة بسلك اإلجازة، مجموع النقط المحصل عليها في جميع -

 رسالة التحفيز، -

 ظرفان بريديان متنبران يحمالن عنوان المترشح، -

 مدة التكوين

 سنة دراسية كاملة

 مالحظات

درهم شهريا، كما  611يتقاضى المترشحون المقبولون في سلك تأهيل أطر هيئة التدريس تعويضا جزافيا قدره 

 من التعويضات العائلية المخولة للموظفين. يستفيدون عند اإلقتضاء

 تتوج مدة التكوين بالحصول على شهادة التأهيل التربوي الخاص بالمسلك موضوع التأهيل -

 سلك تحضير مباريات التبريز -2

 شروط الترشيح للمباراة

 ا،على األقل شهادة الماستر أو الماستر المتخصص أو دبلوم مهندس الدولة أو مايعادل إحداه -

أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي من الدرجة الثانية الرسميون الحاصلون على شهادة اإلجازة أو شهادة اإلجازة  -

في الدراسات األساسية أو شهادة اإلجازة المهنية أو مايعادل إحداها والمتوفرون على ثالث سنوات من األقدمية 

 بهذه الصفة.

 ملف الترشيح

 موذج المرفق بالمذكرة المنظمة للمباراة،طلب المشاركة حسب الن -

 نسخة مشهود بمطابقتها ألصل الشهادة المطلوبة، -

 نسخة لبطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها، -

 ظرفان متنبران يحمالن طوابع بريدية وعنوان المترشح. -
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 مدة التكوين

 سنتين دراسيتين

 مالحظات

ثانية مباشرة بناءا على دراسة الملفات وتوصيف للكفايات من طرف يمكن بالنسبة للطلبة التسجيل في السنة ال -

 لجان محدثة لهذا الغرض،

المترشحون الذين تابعوا دراستهم إلى غاية نهاية السنة الثانية من سلك تحضير مباريات التبريز ولم يتجاوزوا -

أهيلي من الدرجة الثانية متدربين، إذا كانوا بنجات مباراة التبريز، يتم تعيينهم وتوظيفهم كأساتذة للتعليم الثانوي الت

 غير موظفين، أو إرجاعهم إلى أطرهم األصلية إذا كانوا يتوفرون على صفة موظف.

يمكن السمات ألساتذة التعليم المدرسي المتدربين الذين قضوا فترة التكوين ولم يتمكنوا من استيفاء جميع  -

 عليهم اإلستفادة من التأهيل فيها في السنة الموالية. د التي تعذرمصوغات التأهيل باستدراك الوحدات أو الموا

 

 :سلك تكوين أطر اإلدارة التربوية وأطر هيئة الدعم اإلداري والتربوي واإلجتماعي -3

يقبل في سلك تكوين أطر اإلدارة التربوية وأطر هيئة الدعم اإلداري والتربوي واإلجتماعي موظفو قطاع  -

لناجحون في مباريات الولوج لهذا السلك التي تنظم بالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، التعليم المدرسي ا

متى اقتضت المصلحة ذلك. وتحدد بقرارللسلطة الحكومية المكلفة بالتعليم المدرسي الفئات المعنية وشروط 

 الولوج وكيفيات إجراء هذه المباريات وتنظيم المسالك وإجراء التدريب.

 اإلشارة إلى أن الناجحين في المباريات يحتفظون بوضعيتهم النظامية خالل فترة التكوين. وتجدر -

 

 ال يسمح بالتكرار بالمركز الجهوي لمهن التربية والتكوين بجميع أسالكهمالحظة هامة:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4102العدد الثامن،  تكوينات بعد البكالوريا،

 
 

 091صفحة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 4102العدد الثامن،  تكوينات بعد البكالوريا،

 
 

 090صفحة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 تكوينـات
 ـي 

 جمـال الصحـة
 

 فـي 
 جمـال الصحـة 
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 تقديم
 

 سلك اإلجازة مباراة لفائدة حاملي البكالوريا قصد ولوج المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحةتنظم 

 التالية: تخصصاتالفي 

 مسلك العالجات التمريضية؛ -

 ؛مسلك القبالة -

 ة؛ مسلك تقنيات الصح -

 مسلك علوم الترويض وإعادة التأهيل، -

 االجتماعي. –مسلك المساعدة في المجال الطبي  -

 مراحل المبارة

استنادا على المعدل ، على دراسة ملفات ترشيحهمبناء  انتقاء المترشحين لهذه الغاية المرحلة األولى:

 ؛المحصل عليه في امتحان البكالوريا وعدد المقاعد المتبارى عليها

 في مادتين: كتابير اختبا لة الثانية:المرح

المادة األولى: تهم احدى المواد التالية حسب المسلك أو الشعبة: الرياضيات، علوم الحياة واألرض،  -

 (4، المعامل ة ونصف)مدة اإلنجاز ساع علوم فيزيائية، الكيمياء، علوم االجتماع

 (. 0، المعامل ة ونصفاز ساعمدة اإلنج)المادة الثانية: تهم تحليل   ترجمة موضوع عام  -

اختبار األهلية الذي هو بمثابة مقابلة مع لجنة مختصة يهدف إلى تقييم أهلية وقدرة المرشح  المرحلة الثالثة:

 .على متابعة الدراسة في المسلك   الشعبة المراد ولوجها

 :ملف الترشيح -1

 يتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية :

 ( استمارة الترشيحFormulaireالتي بعد )  استخراجها من الموقع االلكتروني للوزارة

www.sante.gov.ma ؛ملؤها بعناية، تتم طباعة نسخة منها و 

  لشهادة البكالوريا؛مصادق عليها نسخة 

  مسلمة من ، البكالوريا المحصل عليها في امتحان لكشف نقطمصادق عليها نسخة

 ؛التي ينتمي إليها المترشحاألكاديمية 

 لبطاقة التعريف الوطنية؛مصادق عليها سخة ن 

 : اتمالحظ

 أو شعبة أو عدم توفر ملف  كالمسلك أو الشعبة أو الترشح بأكثر من معهد أو مسل يعتبر عدم تحديد

 الترشيح على إحدى الوثائق ترشيحا الغيا؛

 وتقنيات الصحة المعاهد العليا للمهن التمريضية
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  تسلم منها تودع ملفات الترشيح بمراكز المباراة المبينة في الجدول وذلك حسب األكاديمية التي

 المرشح شهادة البكالوريا أوالمسلك أو الشعبة المراد التسجيل فيها.

  يتم اإلعالن عن أسماء المترشحين الجتياز المباراة والناجحين في الكتابي والشفوي على موقع

 .www.sante.gov.maالوزارة 

 وج الطوراألول لمعاهد تأهيل األطر في الميدان الصحي، دورةعدد المقاعد المحددة لمباراة ول    

 مقعدا موزعة حسب التخصصات.  3555يناهز 4103دجنبر 18

 تخصصات التكوين حسب البكالوريا المطلوبة: -2
 
 
 

 البكالوريا المطلوبة  الشعبة التخصص
مادة االختبار الكتابي 

 األولى

 العالجات التمريضية

ممرض متعدد 
 اصاتاالختص

 علوم تجريبية
 علوم رياضية

 علوم الحياة واألرض

 ممرض في الصحة العقلية

التخدير ممرض في 
 واإلنعاش

ممرض في المستعجالت 
 واالسعافات األولية

 القبالة القبالة

 تقنيات الصحة

 الفيزياء األشعة

 الكيمياء مختبر والتحاليل الطبية

 الصحة والبيئة
 ياة واألرضعلوم الح

 الحمية والتغذية

 الكيمياء محضر في الصيدلة

 اإلحصائيات الصحية

 علوم تجريبية
 علوم رياضية

علوم االقتصاد 
 والتدبير

 الرياضيات

 صيانة المعدات البيو طبية
 علوم تجريبية
 علوم رياضية

 علوم التكنولوجيات
 الفيزياء

وإعادة  الترويض

 التأهيل

 الترويض الطبي

 وم تجريبيةعل
 علوم رياضية

 علوم الحياة واألرض

وضع أجهزة استبدال 
 الفيزياء األعضاء

 تقويم البصر

 علوم تجريبية تصحيح النطق
 علوم رياضية

 االداب عصرية
 علوم الحياة واألرض

 نفساني حركي

المساعدة في المجال 

 االجتماعي. –الطبي 
 مساعد اجتماعي

 علوم تجريبية
 عصريةاالداب 

 علوم  االجتماع

 

http://www.sante.gov.ma/
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 مقرات المعاهد مكان ايداع ملفات الترشيح–3
 

 مسلك العالجات التمريضية: 
 

 صاتاصتخممرض متعدد اال ةعبش 
 

 المعهد التالية: المرشحون القاطنون بالعمالت
 ايت ملول، ، إنزكاناداوتنان أكادير

 ، تارودانتطاطاايت بها،  اشتوكة
 ة وتقنيات الصحةالمعهد العالي للمهن التمريضي

 أكادير

 تزنيت
 ملحقة المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة باكادير

 تزنيت
أسا زاك، طانطان، ، كلميم، السمارة

 سيدي إفني
 ملحقة المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة باكادير

 كلميم

 واذ الدهب، اوسرد، الكويرة
لتمريضية وتقنيات الصحة باكادير ملحقة المعهد العالي للمهن ا

 الداخلة

 وارزازات، زاكورة، تنغير
 باكادير ملحقة المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة

 وارزازات

 العيون، بوجدور، طرفاية
 ملحقة المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة باكادير

 العيون
، ، شيشاوة السراغنة مراكش ، قلعة

 ، الرحامنة وزالح
 المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة

 مراكش

 الصويرة
ملحقة المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة مراكش 

 الصويرة

 ي بنور، اليوسفيةاسفي، الجديدة، سيد
 ملحقة المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة مراكش

 اسفي

 فقيه بن صالحبني مالل ، أزيالل، ال
ملحقة المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة مراكش 

 بني مالل
العماالت واألقاليم التابعة لجهة الدار 

 البيضاء الكبرى
 المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة

 الدار البيضاء

 ، برشيدبن سليمان ، خريبكة ، سطات
الدار ضية وتقنيات الصحة ملحقة المعهد العالي للمهن التمري

 البيضاء، سطات
تمارة،  - تالرباط ، سال ، الصخيرا

 الخميسات.
 الرباط ،المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة

 ، سيدي سليمانسيدي قاسم، القنيطرة
 الرباط ملحقة المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة

 القنيطرة
 -، المضيقنشفشاون، العرائش، تطوا

 الفنيدق، وزان
 المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة

 تطوان

 طنجة، أصيال، الفحص أنجرا
 تطوانملحقة المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة 

 طنجة
 المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، وجدة جرادةبركان،  فكيك،انجاد، ، وجدة

 حقة المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات وجدة، الحسيمةمل الحسيمة
 ملحقة المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات وجدة، تازة ، كرسيفتاونات تازة ،

 ملحقة المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات وجدة، الناضور الدريوش، تاوريرت، الناضور
موالي و  فاس ، بولمان ، صفرو

 يعقوب
 عهد العالي للمهن التمريضية وتقنياتالم

 فاس
 ملحقة المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات فاس، مكناس مكناس، افران،خنيفرة، الحاجب

 ملحقة المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات فاس، الرشيدية الرشيدية، ميدلت
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 في التخدير واالنعاشممرض  ةشعب 

 المعهد التالية:ت المرشحون القاطنون بالعمال

، طاطاايت بها،  اشتوكة ايت ملول، ، إنزكاناداوتنان أكادير

هب، ، واذ الذالعيون، بوجدور، طرفاية، تزنيت، تارودانت

أسا زاك، طانطان، سيدي ، كلميم، السمارة، اوسرد، الكويرة

 وارزازات، زاكورة، تنغير، إفني

المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات 

 أكادير ،الصحة

، ، الرحامنةالحوز، ، شيشاوة السراغنة مراكش ، قلعة 

اسفي، ، بني مالل ، أزيالل، الفقيه بن صالح، الصويرة

 الجديدة، سيجي بنور، اليوسفية

المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات 

 الصحة مراكش

بن ، العماالت واألقاليم التابعة لجهة الدار البيضاء الكبرى

 ، برشيديبكة ، سطاتسليمان ، خر

المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات 

 الدار البيضاء ،الصحة

، القنيطرة، الخميساتتمارة، ، تالرباط ، سال ، الصخيرا

، طنجة، أصيال، الفحص أنجرا، ، سيدي سليمانسيدي قاسم

 الفنيدق، وزان -، المضيقشفشاون، العرائش، تطوان

وتقنيات  المعهد العالي للمهن التمريضية

 الرباط،الصحة 

الدريوش، ، الناضور، جرادةبركان،  فكيك،انجاد، ، وجدة

 ، كرسيفتازة، تاونات، الحسيمة، تاوريرت

المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات 

 الصحة، وجدة

مكناس، ، موالي يعقوب، فاس ، بولمان ، صفرو

 الرشيدية، ميدلت، افران،خنيفرة، الحاجب

للمهن التمريضية وتقنيات،  المعهد العالي

 فاس

 
 ممرض في الصحة النفسيةة شعب: 

 المعهد التالية:المرشحون القاطنون بالعمالت 

، طاطاايت بها،  اشتوكة ايت ملول، ، إنزكاناداوتنان أكادير

هب، ، واذ الذالعيون، بوجدور، طرفاية، تزنيت، تارودانت

طان، سيدي أسا زاك، طان، كلميم، السمارة، اوسرد، الكويرة

 وارزازات، زاكورة، تنغير، إفني

المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات 
 أكادير ،الصحة

، ، الرحامنةالحوز، ، شيشاوة السراغنة مراكش ، قلعة 

، بني مالل ، أزيالل، الفقيه بن صالح، اسفي، الصويرة

 ي بنور، اليوسفيةالجديدة، سيد

يات المعهد العالي للمهن التمريضية وتقن
 الصحة مراكش

بن العماالت واألقاليم التابعة لجهة الدار البيضاء الكبرى، 

 ، برشيدسليمان ، خريبكة، سطات
المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات 

 الدار البيضاء ،الصحة

، القنيطرة، الخميساتتمارة، ، تالرباط ، سال ، الصخيرا

 ، سيدي سليمانسيدي قاسم
ن التمريضية وتقنيات المعهد العالي للمه

 الرباط ،الصحة

مكناس، ، موالي يعقوب، فاس ، بولمان ، صفرو

، الرشيدية، ميدلت، تاونات تازة، ،افران،خنيفرة، الحاجب

الدريوش، ،  الناضور، جرادةفكيك،بركان، انجاد، ، وجدة

 كرسيف الحسيمة، تاوريرت

المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات، 
 فاس

، شفشاون، العرائش، تطوانال، الفحص أنجرا، طنجة، أصي

 الفنيدق، وزان، ، -المضيق
المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات 

 الصحة، تطوان
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 ممرض في العالجات االستعجالية والعناية المركزة:ة شعب 
 

 المعهد المرشحون القاطنون بالعمالت التالية:

، الرحامنة، الحوز، ، شيشاوة السراغنة مراكش ، قلعة 
الصويرة، بني مالل ، أزيالل، الفقيه بن صالح، اليوسفية، 

، طاطاايت بها،  اشتوكة ايت ملول، ، إنزكاناداوتنان أكادير
تارودانت، تزنيت، العيون، بوجدور، طرفاية، واذ الذهب، 
اوسرد، الكويرة، كلميم، السمارة، أسا زاك، طانطان، سيدي 

 رإفني، وارزازات، زاكورة، تنغي

المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات 
 الصحة مراكش

بن العماالت واألقاليم التابعة لجهة الدار البيضاء الكبرى، 
، اسفي، الجديدة، سيدي ، برشيدسليمان ، خريبكة ، سطات

 بنور.

المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات 
 الدار البيضاء ،الصحة 

، القنيطرة، الخميساترة، ت، تماالرباط ، سال ، الصخيرا
 ،شفشاون، العرائش، تطوان، ، سيدي سليمانسيدي قاسم

 الفنيدق، وزان، طنجة، أصيال، الفحص أنجرا -المضيق

المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات 
 الرباط ،الصحة 

الدريوش، ، جرادة، الناضوربركان،  فكيك،، انجاد، وجدة
 ، الرشيديةتازة، تتاوناتاوريرت، الحسيمة ، كرسيف، 

المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات، 
 وجدة

 مكناس، افران،، موالي يعقوب، فاس، بولمان، صفرو
 الرشيدية ميدلت، خنيفرة، الحاجب،

المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات 
 الصحة، فاس

 

 :مسلك القبالة 
  القبالةشعبة 

 

 المعهد المرشحون القاطنون بالعمالت التالية:

 اشتوكة ايت ملول، ، إنزكاناداوتنان أكادير
 ، تارودانتطاطاايت بها، 

 أكادير ،المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة

تزنيت، كلميم، السمارة، أسا زاك، طانطان، 
 سيدي إفني

ملحقة المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة 
 تزنيت ،باكادير

 رة، تنغيروارزازات، زاكو
ملحقة المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة 

 وارزازات ،باكادير

العيون، بوجدور، طرفاية، واذ الدهب، 
 اوسرد، الكويرة

ملحقة المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة 
 العيون ،باكادير

، الحوز، ، شيشاوة السراغنة مراكش ، قلعة 
 الرحامنة 

 مراكش ،الي للمهن التمريضية وتقنيات الصحةالمعهد الع

 الصويرة
ملحقة المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة 

 مراكش، الصويرة

 اسفي، الجديدة، سيدي بنور، اليوسفية
ملحقة المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة 

 اسفي ،مراكش

 بني مالل ، أزيالل، الفقيه بن صالح
معهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة ملحقة ال

 بني مالل ،مراكش

العماالت واألقاليم التابعة لجهة الدار البيضاء 
 الكبرى

 المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة
 الدار البيضاء

 ، برشيدبن سليمان، خريبكة، سطات
ملحقة المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة 

 ر البيضاء، سطاتالدا

 لخميسات. تمارة، -تالرباط، سال، الصخيرا
 المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة

 الرباط
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 ، سيدي سليمانسيدي قاسم ،القنيطرة
ملحقة المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة الرباط، 

 القنيطرة

 -، المضيقشفشاون، العرائش، تطوان
 الفنيدق، وزان

 تطوانلمعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، ا

 طنجة، أصيال، الفحص أنجرا
ملحقة المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة تطوان، 

 طنجة

 المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة، وجدة جرادةبركان،  فكيك،، انجاد، وجدة

 التمريضية وتقنيات وجدة، الحسيمةملحقة المعهد العالي للمهن  الحسيمة

 ملحقة المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات وجدة، تازة ، كرسيفتازة ، تاونات

 ملحقة المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات وجدة، الناضور الدريوش، تاوريرت،  الناضور

موالي و  فاس ، بولمان ، صفرو
 يعقوب

 ضية وتقنيات، فاسالمعهد العالي للمهن التمري

 ملحقة المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات فاس، مكناس مكناس، افران،خنيفرة، الحاجب

 ملحقة المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات فاس، الرشيدية الرشيدية، ميدلت

 

 مسلك تقنيات الصحة: 
  المختبرشعبة 

 المعهد المرشحون القاطنون بالعمالت التالية:

، طاطاايت بها،  اشتوكة ايت ملول، ، إنزكاناداوتنان اديرأك
تارودانت، تزنيت، العيون، بوجدور، طرفاية، واذ الذهب، 

اوسرد، الكويرة، كلميم، السمارة، أسا زاك، طانطان، سيدي 
 إفني، وارزازات، زاكورة، تنغير

المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات 
 أكادير ،الصحة

بن قاليم التابعة لجهة الدار البيضاء الكبرى، العماالت واأل
 السراغنة مراكش ، قلعة، برشيد، سليمان ، خريبكة ، سطات

، الرحامنة، الصويرة، بني مالل ، أزيالل، الحوز، ، شيشاوة
الفقيه بن صالح، اسفي، الجديدة، سيدي بنور، اليوسفية، 

 الرشيدية، ميدلت

ت المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيا
 الدارالبيضاء ،الصحة

، القنيطرة، الخميساتت، تمارة، الرباط ، سال ، الصخيرا
، سيدي سليمان، طنجة، أصيال، الفحص أنجرا، سيدي قاسم

 .الفنيدق، وزان - ، المضيقشفشاون، العرائش، تطوان

المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات 
 الرباط ،الصحة 

 مكناس، افران،، قوبموالي يع، فاس ، بولمان ، صفرو
 خنيفرة، الحاجب

المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات، 
 فاس

جرادة، بركان،  فكيك،انجاد،  - وجدة، تازة ، تاونات
 الدريوش، تاوريرت، الحسيمة كرسيف، الناضور

المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات 
 الصحة، وجدة

 
 شعبة األشعة 

 المعهد ت التالية:المرشحون القاطنون بالعمال

، طاطاايت بها،  اشتوكة ايت ملول، ، إنزكاناداوتنان أكادير
تارودانت، تزنيت، العيون، بوجدور، طرفاية، واذ الذهب، 

اوسرد، الكويرة، كلميم، السمارة، أسا زاك، طانطان، سيدي 
 إفني، وارزازات، زاكورة، تنغير

المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات 
 أكادير ،الصحة

، الرحامنة، الحوز، ، شيشاوة السراغنة مراكش ، قلعة 
اسفي،  الصويرة، بني مالل ، أزيالل، الفقيه بن صالح،

 .اليوسفية سيدي بنور، الجديدة،

المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات 
 الصحة مراكش
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بن العماالت واألقاليم التابعة لجهة الدار البيضاء الكبرى، 

 ، برشيد، ريبكة، سطاتسليمان، خ

المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات 

 الدار البيضاء ،الصحة 

، القنيطرة، الخميساتت، تمارة، الرباط ، سال ، الصخيرا

، سيدي سليمان، طنجة، أصيال، الفحص أنجرا، سيدي قاسم

 الفنيدق، وزان، -، المضيقشفشاون، العرائش، تطوان

يضية وتقنيات المعهد العالي للمهن التمر

 الرباط ،الصحة 

 مكناس، افران،، موالي يعقوب، فاس ، بولمان ، صفرو

 الرشيدية، ميدلت ،خنيفرة، الحاجب

المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات، 

 فاس

الدريوش، ،  جرادة، الناضوربركان،  فكيك،انجاد،  - وجدة

 ،تازة ، تاونات ،تاوريرت، الحسيمة كرسيف

لي للمهن التمريضية وتقنيات المعهد العا

 الصحة، وجدة

 
 اإلحصائيات الصحية ومحضر في الصيدلية والحمية / التغذية والصحة والبيئة شعبة 

 المعهد المرشحون القاطنون بالعمالت التالية:

 الرباط ،المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة  جميع جهات المملكة

 
 طبية شعبة صيانة المعدات البيو 

 المعهد المرشحون القاطنون بالعمالت التالية:

 الدار البيضاء ،المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة  جميع جهات المملكة

 
 

 مسلك الترويض والتأهيل: 
 

 شعبة الترويض الطبي 

 المعهد المرشحون القاطنون بالعمالت التالية:

، طاطاايت بها،  كةاشتو ايت ملول، ، إنزكاناداوتنان أكادير

تارودانت، تزنيت، العيون، بوجدور، طرفاية، واذ الذهب، 

اوسرد، الكويرة، كلميم، السمارة، أسا زاك، طانطان، سيدي 

 إفني، وارزازات، زاكورة، تنغير

المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات 

 أكادير ،الصحة

 ، الرحامنة،الحوز، ، شيشاوة السراغنة مراكش ، قلعة 

الصويرة، بني مالل، أزيالل، الفقيه بن صالح، اسفي، 

 الجديدة، سيدي بنور، اليوسفية

المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات 

 الصحة مراكش

بن العماالت واألقاليم التابعة لجهة الدار البيضاء الكبرى، 

 ، برشيدسليمان، خريبكة ، سطات

المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات 

 الدار البيضاء ،صحة ال

، القنيطرة، الخميساتت، تمارة، الرباط ، سال ، الصخيرا

 ، سيدي سليمانسيدي قاسم

المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات 

 الرباط ،الصحة 

الدريوش، ، جرادة، الناضوربركان،  فكيك،، انجاد، وجدة

 تازة، تاونات تاوريرت، الحسيمة كرسيف،

ن التمريضية وتقنيات المعهد العالي للمه

 وجدة ،الصحة 

 مكناس، افران،، موالي يعقوب، فاس ، بولمان ، صفرو

 ، الرشيدية، ميدلت خنيفرة، الحاجب

المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات 

 الصحة، فاس

، شفشاون، العرائش، تطوانطنجة، أصيال، الفحص أنجرا، 

 الفنيدق، وزان، ، -المضيق

مهن التمريضية وتقنيات المعهد العالي لل

 الصحة، تطوان
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 شعبة وضع أجهزة استبدال األعضاء 

 المعهد المرشحون القاطنون بالعمالت التالية:

، طاطاايت بها،  اشتوكة ايت ملول، ، إنزكاناداوتنان أكادير
تارودانت، تزنيت، العيون، بوجدور، طرفاية، واذ الذهب، اوسرد، 

زاك، طانطان، سيدي إفني، الكويرة، كلميم، السمارة، أسا 
، ، شيشاوة السراغنة مراكش ، قلعة،وارزازات، زاكورة، تنغير

الصويرة، بني مالل، أزيالل، الفقيه بن صالح،  ، الرحامنة،الحوز
اسفي، الجديدة، سيدي بنور، اليوسفية، العماالت واألقاليم التابعة 

 برشيد ،بن سليمان ، خريبكة ، سطاتلجهة الدار البيضاء الكبرى، 

المعهد العالي للمهن التمريضية 
 وتقنيات الصحة مراكش

سيدي ، القنيطرة، الخميساتت، تمارة، الرباط ، سال ، الصخيرا
 جرادة، الناضوربركان،  فكيك،، انجاد، وجدة، ، سيدي سليمانقاسم

فاس، ، تازة ، تاوناتالدريوش، تاوريرت، الحسيمة كرسيف، ، 
، مكناس، افران،خنيفرة، الحاجب ،موالي يعقوب، بولمان، صفرو

شفشاون، طنجة، أصيال، الفحص أنجرا،  الرشيدية، ميدلت،
 .الفنيدق، وزان -، المضيقالعرائش، تطوان

ملحقة المعهد العالي للمهن  -
 التمريضية وتقنيات الصحة لفاس،

 مكناس
المعهد العالي للمهن التمريضية  -

 وتقنيات الصحة، تطوان

 

  وتصحيح النطق ونفساني حركيشعبة تقويم البصر 

 المعهد المرشحون القاطنون بالعمالت التالية:

 الرباط ،المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة  جميع جهات المملكة
 

 :مسلك المساعدة في المجال الطبي االجتماعي 
 شعبة مساعد اجتماعي 

 المعهد المرشحون القاطنون بالعمالت التالية:

، طاطاايت بها،  اشتوكة ايت ملول، ، إنزكاناوتناناد أكادير
تارودانت، تزنيت، العيون، بوجدور، طرفاية، واذ الذهب، اوسرد، 
الكويرة، كلميم، السمارة، أسا زاك، طانطان، سيدي إفني، 

 وارزازات، زاكورة، تنغير

المعهد العالي للمهن التمريضية 
 أكادير ،وتقنيات الصحة

، الرحامنة، الصويرة، الحوز، ، شيشاوة ةالسراغن مراكش ، قلعة
بني مالل ، أزيالل، الفقيه بن صالح، اسفي، الجديدة، سيدي بنور، 

 اليوسفية

المعهد العالي للمهن التمريضية 
 مراكش ،وتقنيات الصحة 

سيدي ، القنيطرة، الخميساتت، تمارة، الرباط ، سال ، الصخيرا
شفشاون، أنجرا، ، سيدي سليمان، طنجة، أصيال، الفحص قاسم

الفنيدق، وزان، العماالت واألقاليم  -، المضيقالعرائش، تطوان
بن سليمان ، خريبكة ، التابعة لجهة الدار البيضاء الكبرى، 

 ، برشيد، سطات

المعهد العالي للمهن التمريضية 
 الرباط ،وتقنيات الصحة 

 - وجدة، تازة ، تاونات ،موالي يعقوب، فاس ، بولمان ، صفرو
الدريوش، تاوريرت، ، جرادة، الناضوربركان،  فكيك،اد، انج

 الحسيمة كرسيف

المعهد العالي للمهن التمريضية 
 ، فاسالصحة وتقنيات

 خنيفرة، الحاجب الرشيدية، ميدلت مكناس، افران،
المعهد العالي للمهن التمريضية 

 مكناس، لفاس وتقنيات الصحة
 المصدر : 

 35/55/2513اريخ صادر بت 2.13.185مرسوم رقم   -
 51/11/2513عن وزارة الصحة  بتاريخ  الصادرة 5515رقم  المذكرة -
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 تقديم

سنة بالنسبة  46سنة ) 45و  44ين أعمارهم ب تتراوتوالذين  ،بإمكان التالميذ الحاصلين على شهادة البكالوريا

الترشيح لتحضير دبلوم تقني متخصص خالل سنتين بإحدى مؤسسات  ؛حسب الشعب والمؤسسات ؛للمجازين(

وقطاعات  ،التكوين المهني. يسهر على هذا التكوين مجموعة من الفاعلين كمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل

 والتجهيز والطاقة والمعادن وغرفة التجارة والصناعة والخدمات ... وزارية كالفالحة والسياحة والصيد البحري

 تختلف كيفية ووسائل انتقاء المرشحين لاللتحاق بمؤسسات التكوين من قطاع مكون إلى آخر. ومن هذه الوسائل :

 دراسة ملف الترشيح؛ 

 ت والمواد العلمية...؛اختبارات معرفية تسعى إلى تقييم المستوى المعرفي للمرشح في مواد معينة كاللغا 

 اختبارات عملية؛ 

 مقابلة مع لجنة؛ 

 تدريب انتقائي ؛ 

 ...روائز بسيكوتقنية 

أما الوثائق التي يتضمنها ملف الترشيح وكذا آخر أجل إليداعه أو إرساله للمؤسسة فيتباين من مؤسسة ألخرى أو 

الحصول على شهادة البكالوريا ومنها من قطاع مكون آلخر. فمن هذه المؤسسات التكوينية من  يترشح لها قبل 

مباشرة)بداية يوليوز(...لذلك يتعين على التلميذ الراغب في متابعة الدراسة والتكوين  بعد الحصول على البكالوريا

أو االتصال  ،أو بمركز اإلعالم والتوجيه ،االتصال بأطر التوجيه التربوي بالثانوية ؛بإحدى هذه المؤسسات

 مرغوب فيها.   مباشرة بالمؤسسة ال

ملف تحضير زيارة موقع المؤسسات التكوينية قصد التسجيل عبر االنترنيت أو وعلى العموم، يتعين على التلميذ 

 وثائق من قبيل :يتكون من 

  ... طلب خطي يوضح شعبة التكوين 

 نسخ مصادق عليها من شهادة البكالوريا؛ 

 نسخ مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية؛ 

 نقط بالتعليم الثانوي؛كشف ال 

 صور شخصية؛ 

 عقود االزدياد؛ 

 أظرفة تحمل عنوان المرشح وطوابع بريدية حسب التسعيرة المعمول بها؛ 

 شهادة مدرسية؛ 

 يسحب من المؤسسة  ملف التوجيه بالنسبة للمؤسسات التابعة لمكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل

 .المطلوبة

 التكـــويـــن المهنــــي
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 ديرية الجهوية لألقاليم الجنوبيةللم التابعة مؤسسات التكوين المهني 
 مؤسسة التكوين تخصصات التكوين

 تدبير المقاوالت -

 المعهد المتخصص في التكنولوجيا التطبيقية

  :  ،069: ب صطريق الميناء الجديد 

 داخلةال

0528897343 

 الشبكات وأنظمة المعلوميات -

 تدبير المقاوالت -

 تنمية اإلعالميات -

 ابة اإلدارةكت -التجارة   -

 المعهد المتخصص للتسيير واإلعالميات

  : 283: ب ص، شارع موالي عبد هللا 

 العيون

1548894184   

 األشغال الكبرى -

 إليكتروميكانيك األنظمة التلقائية. -

 هندسة التكييف -

 المعهد المتخصص في التكنولوجيا التطبيقية

:   ،العيون     225: ب صزنقة أم السعد 

1548893900 

 وكاالت األسفار  -

 التدبير الفندقي:اإليواء -

 المعهد المتخصص للفندقة والطعامة

:   ،العيون      225: صبزنقة أم السعد 

1548981243 

 تدبير المقاوالت -
شارع المرحوم بابى بن  المعهد المتخصص في التكنولوجيا التطبيقية

 00111 محمد

 بوجدور 

 تدبير المقاوالت -

 التجارة   -

 تنمية اإلعالميات -

 الشبكات وأنظمة المعلوميات. -

 اإلعالم تقنيات جديد) المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية
 (واالتصال

:  شارع الحسنII   :كلميم   040ص ب 

1548804043 

 :اإليواء التدبير الفندقي -

 منشط سياحي -

 :الطعامةالتدبير الفندقي -

 وكاالت االسفار -

 سياحةلفندقة والاالمعهد المتخصص لتكنولوجيا  

 كلميم   040ص ب:   IIشارع الحسن

 إليكتروميكانيك األنظمة التلقائية -
 الثاني  شارع الحسن المعهد المتخصص في التكنولوجيا التطبيقية

 كلميم     040ص ب: 

 

 تدبير المقاوالت -

 تنمية اإلعالميات -

 

 العبورجيا التطبيقية المعهد المتخصص في التكنولو

:   :طانطان    13الحي اإلداري، ص ب 

 :1548800130 

 الطعامة  التدبير الفندقي: -
 المعهد المتخصص للفندقة والطعامة

:   :طانطان    13الحي اإلداري، ص ب :1548800130 

 تدبير المقاوالت -
 المعهد المتخصص في التكنولوجيا التطبيقية

 ي السمارةشارع الجيش الملك

 تدبير المقاوالت-
 المعهد المتخصص في التكنولوجيا التطبيقية

 طاطا   82111  -40خلف بناية دائرة العمالة ص ب 
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 سوس ماسة درعة للمديرية الجهوية التابعة مؤسسات التكوين المهني 

 مؤسسة التكوين تخصصات التكوين

 :اإليواء التدبير الفندقي  -

 منشط سياحي  -

 الطعامة :دبير الفندقيالت -

 وكاالت االسفار  -

 المعهد المتخصص للفندقة والطعامة

: حي المسيرة 

 أكادير

 :1548433426 

 مناهج الصناعة الميكانيكية -

 التلقائية الكتروميكانيك األنظمة -

 تنمية اإلعالميات -    التجارة -

 تدبير المقاوالت -     كتابة اإلدارة -

 المعلوميات. الشبكات وأنظمة -

 مسيراألشغال العمومية. - 

 األشغال الكبرى -

 مكتب الدراسات في التركيب المعدني  -

 المعهد المتخصص في التكنولوجيا التطبيقية

: س  42: ب ص، مراكش طريق  

 أكادير.

 :1548820239 

 وكالة األسفار  -

 مساعد في إدارة اإليواء -

 مساعد في إدارة الطعامة -

 فونتي سياحة لفندقة والالمتخصص لتكنولوجيا  المعهد ا

:         المنطقة السياحية فونتي 

  1548820239 :أكادير  

 الطبع المعلوماتي  -

 تدبير المقاوالت  -

 تنمية اإلعالميات -

 المركز المزدوج للتكوين المهني

 أكادير 81111 42 8حي المسيرة ص ب 

 تدبير المقاوالت  -

 لمعلوميات التنمية في ا -

 استغالل النقل  -

 المعهد المتخصص في مهن النقل الطرقي

 أكادير  403 الحي الصناعي تسيال

 تنمية اإلعالميات -

 تدبير المقاوالت -

 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية

:   403المنطقة الصناعية تاسيال، المجموعة ب رقم                              
 أكادير.

:1548338580   

 تدبير المقاوالت -
 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية

 سيدي إفني 

 

 الشبكات وأنظمة المعلوميات. -

 التجارة -

 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية

:   :الحي الصناعي  203طريق تافراوت، ص ب ، 

 تزنيت     

:1548864616   

 اإليواء. التدبير الفندقي: -

 الطعامة  التدبير الفندقي: -

 تدبير المقاوالت  -

 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية

:    :ميراللفت      00طريق سيدي إفني، ص ب ، 

 تيزنيت     

: 1548009120    
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 تتمة( سوس ماسة درعة للمديرية الجهوية التابعة مؤسسات التكوين المهني( 

 نمؤسسة التكوي تخصصات التكوين

 تدبير المقاوالت -

 الشبكات وأنظمة المعلوميات. -

 تنمية اإلعالميات -

 لتكنولوجيا التطبيقيةلالمعهد المتخصص 

:   : 23زنقة النصر، ص ب 

 وارززات

:1542884188    

 سوارالديكورواألكس -

 المؤثرات الخاصة -

 اإلنتاج وتسييرالمحافظة  -

 مركز التكوين في مهن السينما

:  23النصر، ص ب:  زنقة 

 وارززات

:1542884188  

 تدبير المقاوالت -

 التجارة -

 الشبكات وأنظمة المعلوميات. -

 التلقائية الكتروميكانيك األنظمة -

 لتكنولوجيا التطبيقيةلالمعهد المتخصص 

: 41، ص ب: لقاسيدي بس ،باب ترغونت  S  

 تارودانت 

 :1548854086     

 تدبير المقاوالت -
 لتكنولوجيا التطبيقيةلعهد المتخصص الم

 تنغير  25811، 019: ص ب 

 تدبير المقاوالت -
 لتكنولوجيا التطبيقيةلالمعهد المتخصص 

 زاكورة 
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 األطلسي تانسيفت للمديرية الجهوية  التابعة مؤسسات التكوين المهني 

 مؤسسة التكوين تخصصات التكوين

 ماتي الطبع المعلو -
 كتابة اإلدارة -التجارة    -
 تدبير المقاوالت -
 شبكات  المعلوميات -
 تنمية اإلعالميات -
 إنتاج فنون الطباعة -

 لتسيير واإلعالمياتمتخصص في االمعهد ال
   84: ب ص، الحي الصناعي، أزلي

 مراكش
 :1542325150 

 الطعامة . التدبير الفندقي: -
  اإليواء التدبير الفندقي: -

 لفندقة والطعامةلالمعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية 
:  مراكش طريق موالي ابراهيم 3كلم : 1542386869 

 الطعامة . التدبير الفندقي: -
 اإليواء التدبير الفندقي: -
 منشط سياحي  -

 4 لفندقة والطعامةلالمعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية 
 مراكش 

 

 التلقائية األنظمةالكتروميكانيك  -
 األشغال الكبرى -
 الهندسة الطبوغرافية  -

 الصناعي متخصصالمعهد ال
 مراكش 91 :ب ص، الحي الصناعي، أزلي 

 :1542322193 

 مساعد طبيب أسنان   - 
 طقامي األسنان - 

 التجارة - 
 تدبير المقاوالت -

 باب دكالة  المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية
 مراكش، ي عبد هللاشارع موال

 :1542231460 

 شبكات المعلوميات -
 تدبير المقاوالت -
 

 لتكنولوجيا التطبيقيةلالمعهد المتخصص 
:  مراكشرجبل األخض 

: 1542386000  

 تنمية اإلعالميات -
 شبكات المعلوميات -
 

في التقنيات الجديدة لإلتصال  المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية
  واإلعالم

:   مراكشدوار الجديد، سيدي يوسف بن علي 
 : 1542386869   

 
 الكتروميكانيك األنظمة التلقائية -
 

 الصيانة الفندقية المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية
 مراكش 065 :ب الحي الصناعي أزلي، ص

 :1542320891 
 

 تقنيات صناعة اللباس -
 التصميم الصناعي لألزياء -

 للنسيج والمالبس الجاهزة  لمتخصص للتكنولوجيا التطبيقيةالمعهد ا
:   :مراكش 0392الحي المحمدي، ص ب 

 :1542319003    

 األشغال الكبرى -
 الهندسة الطبوغرافية -
 تدبير المقاوالت -
 كتابة اإلدارة -

 تمنصورت   المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية

 تدبير المقاوالت -
 خصص للتكنولوجيا التطبيقيةالمعهد المت

:   الحي اإلداري                  شيشاوة 
: 1542353819     
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 األطلسي )تتمة( تانسيفت للمديرية الجهوية  التابعة مؤسسات التكوين المهني 

 مؤسسة التكوين تخصصات التكوين

 شبكات  المعلوميات -

 تدبير المقاوالت -

 لتطبيقيةلتكنولوجيا الالمعهد المتخصص 

:  حي اللة أمينة                 الصويرة 

:1542083020    

 التدبير الفندقي:الطعامة . -

 التدبير الفندقي:اإليواء -

 الفندقة والسياحة المعهد المتخصص لتكنولوجيا

: حي اللة أمينة                 الصويرة 

 :1542082383 

 شبكات  المعلوميات -

 تتدبير المقاوال -

 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية

:   :قلعة السراغنة  034حي النخلة، ص ب 

: 1542204338  

 تدبير المقاوالت -

 التجارة -

 التلقائية الكتروميكانيك األنظمة -

 شبكات  المعلوميات -

 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية

:  رحي األمل                        بن جري 

:1542306843   

 اتية الصناعيةواآللية واألد -

 تدبير المقاوالت -

 كتابة اإلدارة -التجارة     -

 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية

:    :آسفي      32طريق البيضاء، ص ب 

: 1542643619     

 التلقائية لكتروميكانيك األنظمةإ -

 ةلتكنولوجيا التطبيقيلالمعهد المتخصص 

:   :53طريق دار سي عيسى، ص ب 

 آسفي

:1542643130             

 تنمية اإلعالميات -

 شبكات  المعلوميات -

 تدبير المقاوالت -

 التجارة -

 في جديد اإلعالم واالتصالالمعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية 

:   آسفي، زاوية سيدي واصلزنقة 

 :1542653095 

 تشبكات  المعلوميا -

 التلقائية الكتروميكانيك األنظمة -

 اتية الصناعيةواآللية واألد -

 تدبير الصيانة الفندقية  -

 المسيرة  المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية

:   :الجديدة  042شارع المسيرة، ص ب 

: 1543324089   

 تدبير المقاوالت -

 كتابة اإلدارة  -التجارة     -

 تنمية اإلعالميات -

 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية

:   :الجديدة     031حي المطار، ص ب 

:1543320469 

 التنشيط السياحي  -

 الطعامة . التدبير الفندقي: -

 اإليواء التدبير الفندقي: -

 الفندقة والسياحة المعهد المتخصص لتكنولوجيا

:     الحوزية 

: 1543324089    
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الجنوبي للمديرية الجهوية الوسط التابعة المهني مؤسسات التكوين   

 مؤسسة التكوين تخصصات التكوين

مكتب الدراسات في التركيب  -
 المعدني

تقني تجاري في بيع السيارات  -
 وقطع الغيار

 مناهج الدراسات الميكانيكية -

 شبكات  المعلوميات  -

 التلقائية الكتروميكانيك األنظمة -

 األشغال الكبرى -

 تقنيات التنمية في المعلوميات  -

 اآللية واالدواتية الصناعية  -

 تشخيص والكترونيك السيارات  -

 

 

 المعهد المتخصص في التكنولوجيا التطبيقية

:   382: ب ص، 3طريق أكوراي كلم 

 مكناس

 :1535530832 

 التجارة  -

 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية

:         مكناس         ثالثاء الحفول 

: 1535534090         

 تقنيات اللباس والتصنيع -

 تنمية اإلعالميات  -

 شبكات  المعلوميات -

 تدبير المقاوالت -

 كتابة اإلدارة -

 للتسيير المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية
: رباب تيزيمي الصغي ،شارع لحبول 

 مكناس
:1535533590   

 الطعامة .التدبير الفندقي: - 

 التدبير الفندقي:اإليواء -

 التنشيط السياحي -

 تدبير وكاالت األسفار -

 المعهد المتخصص في التكنولوجيا التطبيقية الفندقة والسياحة

:   382: ب ص، 3طريق أكوراي كلم 

 مكناس

 :1535530832 

 كتابة اإلدارة  -

تقني تجاري في بيع السيارات  -
 وقطع الغيار

 قاوالتتدبير الم -

 شارع الجيش الملكي لتكنولوجيا التطبيقيةلالمعهد المتخصص 

:                                 ملتقى شارع الجيش الملكي وتجزئة المستنبت
 مكناس

:1535540015         

 تقنيات شبكات المعلوميات -

 تدبير المقاوالت -

تقني تجاري في بيع السيارات  -
 وقطع الغيار

 رة التجا -

 خنيفرةالمعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية 

:  :004طريق مكناس، ص ب 

 خنيفرة

 :1535586514 

 تدبير المقاوالت -

 ميدلت المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية

:  :طريق الراشيدية     ميدلت94ص ب ، 

: 1535584011   

 تقنيات شبكات  المعلوميات -

 تدبير المقاوالت -

 قنيات التنمية في المعلومياتت-

 إفران المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية

:   :إفران   98طريق مكناس، ص ب 

:1535566144    
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 مؤسسة التكوين تخصصات التكوين

 التجارة  -

تقني تجاري في بيع السيارات وقطع  -
 الغيار

 تدبير المقاوالت  -

 أزرو بيقيةالمعهد المتخصص للتكنولوجيا التط

:   :أحداف   0081ت األطلس، ص ب ، 

 أزرو

: 1535564138    

 األشغال الكبرى -التجارة     -

تقني تجاري في بيع السيارات وقطع  -
 الغيار

 تقنيات شبكات المعلوميات -

 تنمية اإلعالميات -

 وكاالت األسفار -

 لتكنولوجيا التطبيقيةلالمعهد المتخصص 

:   :الراشيدية، مين، بوتل548ص ب 

1535504021: 

 األشغال العمومية  -

 الهندسة الطبوغرافية  -

 للبناء واألشغال العمومية   لتكنولوجيا التطبيقيةلالمعهد المتخصص 

 الراشدية 

 تدبير المقاوالت -

 كولميمة  لتكنولوجيا التطبيقيةلالمعهد المتخصص 

:   :كولميمة    016طريق تنجداد، ص ب 

:1535083023 

 تدبير المقاوالت -

 أرفود لتكنولوجيا التطبيقيةلالمعهد المتخصص 

:   :25طريق الملعب البلدي، ص ب   

 أرفود

:1535506360 

 التجارة -

 تقنيات التنمية في المعلوميات -

 الحاجب لتكنولوجيا التطبيقيةلالمعهد المتخصص 

:   :10شارع المسيرة الخضراء، ص ب   

 الحاجب

:1535523251 
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 الدار البيضاء الكبرىللمديرية الجهوية  التابعة مؤسسات التكوين المهني 

 مؤسسة التكوين تخصصات التكوين

 صيانة آالت صناعة المواد الغذائية  -

الوقاية والجودة في الصناعة  -
 الغذائية

 تصنيع المواد الغذائية -

 
 ائيةالمعهد المتخصص في تصنيع المنتوجات الغذ

: الدار البيضاء زاوية شارع ميموزة وزنقة تماريس، عين السبع 
:1544350309   

 

صيانة اآلالت واألدوات في  -
 اللدنية

 مواد البالستيكيةالمعهد المتخصص في تصنيع ال
: الدار البيضاء زاوية شارع ميموزة وزنقة تماريس، عين السبع 

:1544350309 

 األشغال الكبرى -

 عمال: األشغال العمومية مسير األ -

 الهندسة الطبوغرافية -

 للبناءالمعهد المتخصص 
:  415الدار البيضاء، ، طريق أوالد زيان 

: 1544640521    

 التجارة   -

 تقنيات  كتابة اإلدارة -

 تدبير المقاوالت -

 تقنيات التنمية في المعلوميات -

تقنيات التنمية في وسائط  -
  االتصاالت المتعددة

 تقنيات الشبكات المعلوميات  -

 سيير واإلعالمياتلتلالمعهد المتخصص 
:  40زنقة أفسنيس، شارع محمد الخامس ، 

 الدار البيضاء
:1544423005 

 هندسة التكييف -

 الحراريات الصناعية -

 لهندسة الحراريات والتبريد  المعهد المتخصص 
:    زنقة الشرجان الموساوي، عين البرجة 
 ر البيضاءالدا

:1544603432 

 التشخيص وإليكترونيك السيارات -

التركيب  في دراساتال مكتب -
 المعدني

 الصناعة الميكانيكيةمناهج  -

 اتية الصناعيةواآللية واألد -

 الكتروميكانيك األنظمة التلقائية-

صيانة اآلالت األدواتية واآلالت  -
 ذات الصنع التلقائي

تيار ات:  اخالبصري اتالسمعي -
 الصورة أو التركيب أو الصوت

 بيع السيارات و أجزاء الغيار  -

 عيلصنااالمعهد المتخصص 
: 51زنقة إدريس شباكو، عين البرجة ، 

 الدار البيضاء
 :1544611366 

 التجارة  -

 تدبير المقاوالت -

 تقنيات كتابة اإلدارة  -

 تقنيات شبكات المعلوميات -

 تنمية اإلعالميات  -

 لتكنولوجيا التطبيقيةلالمتخصص  المعهد
: شارع الزبير بن العوام، الصخور السوداء 

 الدار البيضاء
 :1544421038 
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 404صفحة 

 

 

 مؤسسة التكوين تخصصات التكوين

 

 طحانةصناعة ال  -

 ات المطاحنتكوين صناعالمتخصص في معهد ال
: الدار البيضاء  00.5، كلم  طريق الرباط 

 :1544039826 

 المعلوميات.شبكات  -

 

 لتكنولوجيا التطبيقيةل المعهد المتخصص
:   شارع أحمد الهراس سيدي البرنوصي 

 الدار البيضاء
 :1544038222 

 تقنيات شبكات المعلوميات -

 تدبير المقاوالت -

 تقنيات التنمية في المعلوميات -

 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية للتسيير
:   0 ،يدي مومن الجديد، سل زنقة بال 

 الدار البيضاء
: 1544010349 

 مناهج الجلد -

 لدباغة وتحويل الجلدفي االمعهد المتخصص 
: سيدي البرنوصي                       00,5، كلم القديمة طريق الرباط ،

 الدار البيضاء
 :1544055320 

بيع السيارات تقنو تجاري في  - 
 وقطع الغيار

 رونيك السيارات التشخيص وإليكت - 

 مركز البحث وهندسة السيارات
: 0149طريق بوسكورة الدار البيضاء 

:1544335803 

 استغالل النقل -

 لنقل الطرقياالمعهد المتخصص لتكنولوجيا 
: والد حدوالدار البيضاء، أسيدي معروف 

:20 1544580326  

 تقنيات اللباس والتصنيع . -

 التجارة  -

 ت تدبير المقاوال -

 تقنيات التنمية في المعلوميات -

 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية
:      الدار البيضاء  41091سيدي معروف 

: 1544335983 

 تنمية اإلعالميات -

 تقنيات شبكات  المعلوميات -

 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية في جديد اإلعالم واالتصال
:  الدار البيضاء 41081النواصر  طريق 

:1544902000 

 تقنيات األلبسة المصنعة     - 

 تصميم الصناعي لألزياء  - 

 معهد مهن اللباس
:   41011شارع أنوال، درب غلف  

 الدار البيضاء
: 1544988029 

 مناهج الجلد -

 المعهد المتخصص لمهن الجلد

:  ،41011 رميطاج إممر لود 

 الدار البيضاء 

 :1544838465 
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 مؤسسة التكوين تخصصات التكوين

 تنمية اإلعالميات -

 تقنيات شبكات  المعلوميات -

تقنيات التنمية فيوسائط االتصاالت  -
 المتعددة 

 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية في جديد اإلعالم واالتصال

: 014941091  طريق بوسكورة 

 الدار البيضاء

:1544335803 

 ليكترونيك السياراتالتشخيص وإ -

 الكتروميكانيك األنظمة التلقائية-

صيانة اآلالت األدواتية واآلالت  - 
 ذات الصنع التلقائي

 االلية واألدواتية الصناعية  -

 بيع السيارات وأجزاء الغيار  -

 ما بين المقاوالت لتكنولوجيا التطبيقيةلالمعهد المتخصص 

:  456 ،،ن مسيك الدار البيضاءب شارع بوشعيب مقداد الحريزي 

 :1544553025 

 كتابة اإلدارة -   التجارة -

 تدبير المقاوالت -

 تنمية اإلعالميات -

 تقنيات شبكات  المعلوميات -

 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية

:   41151شارع المقبرة المسيحية، العنق 

 البيضاءالدار

: 1544364081 

 ارةكتابة اإلد -   التجارة -

 تدبير المقاوالت -

 تنمية اإلعالميات -

 تقنيات شبكات المعلوميات -

 لتكنولوجيا التطبيقيةل المعهد المتخصص

:   41011زنقة ليرو، شارع الناضور، بولو                        
 الدار البيضاء

: 1544483042 

التركيب  في دراساتال مكتب -
 المعدني

 يةالصناعة الميكانيكمناهج  -

صيانة اآلالت األدواتية واآلالت  -
 ذات الصنع التلقائي

 الكتروميكانيك األنظمة التلقائية -

 تحويل المواد المركبة  -

 لتكنولوجيا التطبيقية الهندسة الميكانيكيةل المعهد المتخصص

:  0 المعاريف الدار  ،زنقة سقراطزنقة عبد الحق القدميري عبر
 البيضاء

 :1544394453 

 اعة الحلي صن -

 الغزل التقليدي -

 أكاديمية الفنون التقليدية لمسجد الحسن الثاني الدار البيضاء 

 1544641029شارع تزنيت 

 كتابة اإلدارة -   التجارة -

 تدبير المقاوالت -

 تنمية اإلعالميات -

 تقنيات شبكات المعلوميات -

 0 الحي الحسني لتكنولوجيا التطبيقيةلالمعهد المتخصص 
:   41411، سيدي الخديرحي 

 الدار البيضاء 
 :1544913516 

 تدبير المقاوالت -

 كتابة اإلدارة -   التجارة -

 الكتروميكانيك األنظمة التلقائية-

  4الحي الحسنيلتكنولوجيا التطبيقية لالمعهد المتخصص 

:   درب نجمة، إقامة الحي الحسني، الدار البيضاء، 045زنقة 

:1544912530 

 نيات األلبسة الصناعية   تق

 التصميم الصناعي لألزياء

 معهد تقنيات اللباس 
:    ،شارع عبد القادر الصحراوي 

 الدار البيضاءبن مسيك       0969ص ب :  
: 1544010006 
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 مؤسسة التكوين تخصصات التكوين

 التجارة -

 تدبير المقاوالت -

 تقنيات تنمية اإلعالميات  -

 لتكنولوجيا التطبيقيةل المعهد المتخصص
: ،5مجموعة  حي موالي رشيد، 

 الدار البيضاء 0953:  ب ص 
 :1544040550 

 المراقبة وجودة النسيج -

 معهد التكوين في  اللباس 
:   ،شارع عبد القادر الصحراوي 

 الدار البيضاءبن مسيك     0969ص ب : ،  
: 1544011140 

 تدبير المقاوالت -

 التجارة -

 تقنيات تنمية اإلعالميات -

 الطبع المعلوماتي -

 المركز االجتماعي المزدوج
:   سيدي معروف 51زنقة ،IV الفداء ، 

 الدار البيضاء
: 1544832823 

 الطبع المعلوماتي -

تقنيات التنمية في وسائط  -
 االتصاالت المتعددة 

 االنتاج لفنون الطباعة  -

 قية في فنون الطباعةالمعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبي
:   سيدي معروف 51زنقة ،IV الفداء ، 

 الدار البيضاء
: 1544832823 

 اإليواء :التدبير الفندقي -

 وكاالت األسفار -

 التدبير الفندقي :الطعامة -

 لفندقة والطعامةلالمعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية 
:   بولو ،شارع الناضور، 3زاوية زنقة 
 ضاءالبيالدار

 :1544485150 

 تقنيات شبكات المعلوميات -

 التجارة -    تدبير المقاوالت -

 تقنيات تنمية اإلعالميات -

الكيمياء  -   كتابة اإلدارة -
 الصناعية

 
 لتكنولوجيا التطبيقيةل المعهد المتخصص

: 584:  ب ص ً،العالية، شارع عمان   
 المحمدية 

 :1543344551 

التركيب  يف دراساتال مكتب -
 المعدني

 الصناعة الميكانيكيةمناهج   -

 اتية الصناعيةواآللية واألد  -

 الكتروميكانيك األنظمة التلقائية- -

 عيلصنااالمعهد المتخصص 
: العالية 364 : ب ، ص3 ديةيحي الراش، 

 المحمدية
 :1543481129 

 لتكنولوجيا التطبيقيةل المعهد المتخصص تدبير المقاوالت -
 محمد الخامس مديونة الدار البيضاء   شارع

:1544338155 
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 1للمديرية الجهوية الشمال الغربي  التابعة مؤسسات التكوين المهني 

 مؤسسة التكوين تخصصات التكوين

 تقنيات شبكات المعلوميات -

 تقنيات تنمية اإلعالميات -

تقنيات تنمية في وسائط االتصاالت  -
 المتعددة 

اإلعالم تقنيات متخصص للتكنولوجيا التطبيقية في جديد المعهد ال
 واالتصال

:   : 6334حي الرياض، المعاهد، ص ب  
 الرباط

: 1530000081 

 تدبير المقاوالت -

 تقنيات تنمية اإلعالميات -

 المركز االجتماعي المزدوج
 : حي النهضة، زنقة وارفال، 

 الرباط                          5603: ب ص
: 1530631140 

تقنو تجاري في بيع السيارات  -
 وقطع الغيار

 كتابة اإلدارة -

 تدبير المقاوالت  -

 تقنيات تنمية اإلعالميات -

 تدبير المقاوالت -  التجارة -

 تقنيات شبكات المعلوميات -

 
 للتسيير  المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية

:   : 2553شارع المجد، ص ب 
 الرباط

:1530098082 

 تقنيات األلبسة الصناعية      -  

 التصميم  الصناعي لألزياء  -  

 للمالبس لتكنولوجيا التطبيقيةلالمعهد المتخصص 
 : حي النهضة، زنقة وارفال، 

 الرباط                         5603: ب ص
: 1530631140 

 الكتروميكانيك األنظمة التلقائية -

 ة اإلدارةكتاب -   التجارة -

 تدبير المقاوالت -

 تقنيات شبكات المعلوميات -

 بيع السيارات وقطع الغيار -

 لتكنولوجيا التطبيقيةل المعهد المتخصص
 : حي النهضة، زنقة وارفال، 

 الرباط                      5603: ب ص
: 1530631140 

 تقنيات شبكات المعلوميات -

 تدبير المقاوالت -

 كتابة اإلدارة -    التجارة -

 تقنيات التنمية في المعلوميات   -

 وكاالت األسفار -

 مساعدةفي طب أسنان -

 
 لتكنولوجيا التطبيقيةل المعهد المتخصص

:   ،حي الرياض، المعاهد 
 الرباط6334ص ب :  

 :1530000081 
  

 التجارة -

 تدبير المقاوالت -

 تقنيات التنمية في المعلوميات -

 ت المعلومياتتقنيات شبكا -

 الهالل االحمر 

 تدبير المقاوالت -

 كتابة اإلدارة -
 مركز جمعية حماية االسرة 

 التجارة -

 تقنيات شبكات المعلوميات -

 تدبير المقاوالت -

 لتكنولوجيا التطبيقيةل المعهد المتخصص

:       عين عودة عين عودة :1530614341 
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 مؤسسة التكوين تخصصات التكوين

 تدبير المقاوالت -

 التجارة -

 تقنيات تنمية اإلعالميات -

 لتكنولوجيا التطبيقية ل المعهد المتخصص

:  عين عتيق 

: 18 1530813010   

 األشغال الكبرى -

 تدبير المقاوالت -

 الهندسة الطبوغرافية  -

 التجارة -كتابة اإلدارة    -

 تقنيات تنمية اإلعالميات -

 زياء  التصميم الصناعي لأل  -

 تمارة لتكنولوجيا التطبيقيةل المعهد المتخصص

:   حي المسيرة،0شارع إدريس ، 

 تمارة                        2005ص ب  

1530614341:1 

 التجارة -

 تدبير المقاوالت -

 تقنيات التنمية في اإلعالميات -

 متعدد القطاعات  تمارة  لتكنولوجيا التطبيقيةل المعهد المتخصص

 تدبير المقاوالت -

 التجارة  -

 بيع السيارات وأجزاء الغيار  -

 شماعو  لتكنولوجيا التطبيقيةل المعهد المتخصص

:   سال00111طريق بوشوك، حي اشماعو 

: 1530881802 

 الكتروميكانيك األنظمة التلقائية -

 الصناعة الميكانيكيةمناهج   -

 تدبير المقاوالت -

 دارةكتابة اإل -   التجارة -

 تقنيات شبكات المعلوميات -

 تقنيات تنمية اإلعالميات -

 الطبع المعلوماتي  -

إنتاج لفنون الطباعة    -  

 وكاالت األسفار  -

 التدبير الفندقي:اإليواء -

 

 

 حي السالم لتكنولوجيا التطبيقيةل المعهد المتخصص

:   :حي السالم 0604طريق مكناس، ص ب 

 سال

: 1530802410 

 غال الكبرىاألش -
 لتكنولوجيا التطبيقيةل المعهد المتخصص

:   :00111 009سانية لمكينسة، ص ب: 1530081066 

 تقنيات تنمية اإلعالميات -

 تقنيات شبكات المعلوميات -

 كتابة اإلدارة -

 متعدد القطاعات   لتكنولوجيا التطبيقيةل المعهد المتخصص

 سال
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مكتب الدراسات في التركيب -

 ني المعد

 كتابة اإلدارة -   التجارة -

 تقنيات شبكات المعلوميات -

 تقنيات تنمية اإلعالميات -

 الكتروميكانيك األنظمة التلقائية -

 بيع السيارات وأجزاء الغيار -

 سال الجديدة  لتكنولوجيا التطبيقيةل المعهد المتخصص

 

 األشغال الكبرى -

- GEOMETRE 

TOPOGRAPHE 

 

 للبناء واألشغال العمومية تكنولوجيا التطبيقيةلل المعهد المتخصص

:    القنيطرة    02111طريق عين سبعة 

: 1530386044 

 تدبير المقاوالت -

 تنمية اإلعالميات -

 لتكنولوجيا التطبيقية   لالمعهد المتخصص 

:   وزان       60: ب ، صفاسطريق 

:1530910640 

 التشخيص وإليكترونيك السيارات  -

 لكتروميكانيك األنظمة التلقائيةا -

 اتية الصناعيةواآللية واألد  -

تقني تجاري في بيع السيارات  -

 وقطع الغيار

 كتابة اإلدارة -   التجارة -

 تدبير المقاوالت -

 تقنيات تنمية اإلعالميات -

 تقنيات شبكات المعلوميات -

 

 

 

 المعمورة لتكنولوجيا التطبيقيةل المعهد المتخصص

:  02111، 0604دينة الجديدة، ص ب : الم 

 القنيطرة

: 1530381053 

 الكتروميكانيك األنظمة التلقائية -

 التجارة -   تدبير المقاوالت -

 تقنيات شبكات المعلوميات -

 تقنيات تنمية اإلعالميات -

 لتكنولوجيا التطبيقية   لالمعهد المتخصص 

: ،حي الشرف، طريق القنيطرة 

 سيدي قاسم                   026ص ب:   

:1530594346  

 تقنيات شبكات المعلوميات -

 تدبير المقاوالت -

 التجارة -

 تنمية اإلعالميات -

 لتكنولوجيا التطبيقية   لالمعهد المتخصص 

: طريق الرباط، 0.5م لك 

 الخميسات 638 : ب ص 

 :1530553405 
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 2ية الشمال الغربيالتابعةللمديرية الجهو مؤسسات التكوين المهني 

 مؤسسة التكوين تخصصات التكوين

 التجارة -
 تدبير المقاوالت -
 كتابة اإلدارة -

 لتكنولوجيا التطبيقية   لالمعهد المتخصص 
: طنجة             091:  ب ص،  5رقم ، زنقة ابن مرحال 

:1539921990 

تقنيات التنمية في وسائط  -
 االتصاالت المتعددة 

 عالمياتتنمية اإل -
 تقنيات شبكات  المعلوميات -

 اإلعالم واالتصال تقنيات المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية في جديد
: طنجةرباط   طريق ال 

 :1539321032 

 الصناعة الميكانيكيةمناهج   -
 اتية الصناعيةواآللية واألد  -
 األشغال الكبرى -
 الهندسة الطبوغرافية -
 ة األشغال العمومي-

 لتكنولوجيا التطبيقية لالمعهد المتخصص 
:  طريق المطار القديم                          طنجة، 5.5كلم 

:1539304056 

 تقنيات اللباس والتصنيع       -
 التصميم  الصناعي  -

 في النسيج واأللبسة لتكنولوجيا التطبيقيةلالمعهد المتخصص 
:  طنجة   -طريق الرباط:1539303030 

 استغالل النقل -
 الطرقي لنقلفي مهن ا المعهد المتخصص

: طنجة - 5.5 ملك ،الطريق القديمة للمطار1539304056 

 تدبير المقاوالت -
 اتية الصناعيةواآللية واألد -
 الكتروميكانيك األنظمة التلقائية -
 صيانة االالت واالدوات اللدنية  -

 لتبادل الحر  يةلتكنولوجيا التطبيقلالمعهد المتخصص 
 طنجة 

 التجارة -   تدبير المقاوالت -
 تقنيات شبكات  المعلوميات -
 تنمية اإلعالميات -
 تقنيات كتابة اإلدارة  -

 لتكنولوجيا التطبيقيةلالمعهد المتخصص 
:  تطوان،   التوابل السفلى        2024: ب ص سبتة، طريق 

 :1539901545   

 التلقائية الكتروميكانيك األنظمة -
 التركيب المعدني  -

 لتكنولوجيا التطبيقيةلالمعهد المتخصص 
:  تطوان، التوابل السفلى                  2024: صب 

 :1539900463 

 منشط سياحي   -
 :اإليواءالتدبير الفندقي -
 التدبير الفندقي :الطعامة -
 وكاالت األسفار -

 سياحةالفندقة وال المعهد المتخصص لتكنولوجيا
: تطوان ،المضيق                                     طريق سبتة 

 :1539901545 

 التجارة -
 تنمية اإلعالميات -
 تدبير المقاوالت -
 تقنيات شبكات المعلوميات -

 لتكنولوجيا التطبيقيةلالمعهد المتخصص 
:  60، ص ب : طريق الرباط، عبد العزيز شارع عمربن                  

 : 1539904626العرائش

 تقنيات شبكات المعلوميات-
 تدبير المقاوالت -

 لتكنولوجيا التطبيقيةلالمعهد المتخصص 
 الفنيدق

 تدبير المقاوالت -
 تقنيات شبكات المعلوميات   -

 لتكنولوجيا التطبيقيةلالمعهد المتخصص 
:   :شفشاون    50الحي اإلداري، ص ب 

: 1539986204 
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 تادلةالشاوية  للمديرية الجهوية التابعة ت التكوين المهنيمؤسسا 

 مؤسسة التكوين تخصصات التكوين

 مناهج الصناعة الميكانيكية -

 التلقائية ألنظمةا لكتروميكانيكإ -

 تدبير المقاوالت -التجارة     -

 اتية الصناعيةواآللية واألد -

 المعهد المتخصص تكنولوجيا التطبيقية
: سطات420ص.ب.، سوق األحد بالةوار، قزنقة الباط 

 :1543213124 

 تقنيات شبكات  المعلوميات -

 تنمية اإلعالميات -

 التدبير الفندقي : الطعامة -

 التدبير الفندقي: اإليواء -

 خصص للتكنولوجيا التطبيقيةالمعهد المت
 الحي اإلداري                      سطات

: 1543213182 
 

 ماتي الطبع المعلو -

 تقنيات كتابة اإلدارة  -

 ركز االجتماعي المزدوجالم
 المركب الرياضي                       سطات

: 1543211559 

 ألنظمةالتلقائيةا لكتروميكانيكإ -

 تدبير المقاوالت -

 تقنيات شبكات  المعلوميات -

 خصص للتكنولوجيا التطبيقيةالمعهد المت
:               بن أحمد       الحي اإلداري 

: 1543210825 

 تنمية اإلعالميات -

 تدبير المقاوالت -

 كتابة اإلدارة -التجارة    -

 تقنيات شبكات  المعلوميات -

ات:  اختيار البصري اتالسمعي -
 التركيب 

 تجارة والتسييرالمعهد المتخصص في تقنيات اإلعالم وال
:   الحي اإلداري                    برشيد 

: 1544348211  

 التلقائية ألنظمةا لكتروميكانيكإ -

 مناهج الصناعة الميكانيكية  -

- Geométre Topographe 

 خصص للتكنولوجيا التطبيقيةالمعهد المت
:    : برشيد   46طريق حد السوالم، ص ب 

: 1544330540 

 كتابة اإلدارة -     التجارة -

 تنمية اإلعالميات -

 تدبير المقاوالت -

 المعلوميات تقنيات شبكات -

 اإلعالمياتفي التسيير والمعهد المتخصص 

: خريبكة031ص.ب.  ،حي الرشاد 

:1543565332 
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 مؤسسة التكوين تخصصات التكوين

 التلقائية ألنظمةا لكتروميكانيكإ -

تقنو تجاري في بيع السيارات وقطع  -
 الغيار

 مناهج الصناعة الميكانيكية  -

 يب المعدني الترك -

 اتية الصناعيةواآللية واألد -

 
 لتكنولوجيا التطبيقيةل المعهد المتخصص

: 80ص.ب.  ،حي الرشاد 
 خريبكة

 :1543560038 

 تنمية اإلعالميات -

 كتابة اإلدارة -

 تقنيات شبكات  المعلوميات -

 تدبير المقاوالت -

 لتكنولوجيا التطبيقيةلالمعهد المتخصص 
: واد زم، ن صالحطريق الفقيه ب 

 :1543206428 

 تقنيات شبكات المعلوميات -

 تدبير المقاوالت -

 لتكنولوجيا التطبيقيةلالمعهد المتخصص 
:   بوجعد، الحي اإلداري، طريق بني مالل 

: 1543202061 
 

 تقنيات شبكات  المعلوميات -

 التجارة -

 خصص للتكنولوجيا التطبيقيةالمعهد المت
:   80ن، شارع األميرة لال عائشة، ص ب : حي البساتي                          

 بن سليمان
: 1543490411 

 التجارة  -

 تنمية اإلعالميات -

 تقنيات شبكات  المعلوميات -

 خصص للتكنولوجيا التطبيقيةالمعهد المت
:   المنطقة الصناعية               بوزنيقة 

: 1530023500 

 التجارة  -

 ر المقاوالتتدبي -

 كتابة اإلدارة -

 اإلعالمياتفي التسيير والمعهد المتخصص 
:  024ب :  ص ،غشت 41شارع     

 بني مالل 
 :1543244963 

 التلقائية ألنظمةا لكتروميكانيكإ -

 اتية الصناعيةواآللية واألد -

 بيع السيارات وقطع الغيار -

 

 لتكنولوجيا التطبيقيةلالمعهد المتخصص 

: 024ب :  ص  ،غشت 41 شارع     

 بني مالل 

 :1543283963 

 تنمية اإلعالميات -

 تقنيات شبكات  المعلوميات -

اإلعالم  تقنيات المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية في جديد
 واالتصال

:  طريق قصبة تادلة          بني مالل 

: 1543244963 
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 مؤسسة التكوين تخصصات التكوين

 لتنشيط السياحيا -

 التدبير الفندقي : الطعامة 

 التدبير الفندقي: اإليواء-

 وكاالت األسفار -

 الفندقة والسياحة المعهد المتخصص لتكنولوجيا

:  024ب :  ص ،غشت 41شارع     

 بني مالل 

 :1543244963 

 تقنيات شبكات  المعلوميات -

 تدبير المقاوالت -

 

 التطبيقيةلتكنولوجيا لالمعهد المتخصص 

:  قصبة تادلة             غشت 41شارع 

 :1543208091 

 تدبير المقاوالت -

 

 لتكنولوجيا التطبيقيةلالمعهد المتخصص 

:   :طريق الفقيه بن صالح،  ،059ص ب 

 1543231100سوق السبت

 تقنيات شبكات  المعلوميات -
 تدبير المقاوالت -

 أزيالل  يةلتكنولوجيا التطبيقلالمعهد المتخصص 

 دمنات  لتكنولوجيا التطبيقيةلالمعهد المتخصص  تدبير المقاوالت- 
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 التابعةللمديرية الجهويةالوسط الشمالي مؤسسات التكوين المهني 

 مؤسسة التكوين تخصصات التكوين

 لتراثواالتالؤم الجمالي  -

 المعهد المتخصص في الحرف التقليدية للبناء
:   04 ،02 ،اء،  البطح، دار المقري، واد الصوافين 
 فاس 505 : ب ص

 :1535020842 
 كتابة اإلدارة -
 تدبير المقاوالت -
 

 للتكوين في مهن العمل االجتماعي المعهد المتخصص
:  فاس زنقة الباري، حي بن سودة 

:1535655224 
 كتابة اإلدارة -التجارة    -
 الطبع المعلوماتي -
 اإلعالميات ميةتن -

 تقنيات شبكات المعلوميات -
 الطبع المعلوماتي  -
 تدبير المقاوالت -
تقنيات التنمية في وسائط االتصاالت  -

 المنعددة 

 
 

 لتكنولوجيا التطبيقيةل المعهد المتخصص
:  ،حي األدارسة، طريق عين السمن 

 فاس            4591ص ب:  
: 1535601333 

 اإلعالميات تنمية -
 تدبير المقاوالت -

 التطبيقية لتكنولوجيال المعهد المتخصص
:      فاس باب فتوت، دوار ريافة 

: 1535628096 
 

 تقنيات اللباس -

 التصميم  الصناعي لألزياء  -

 معهد التكنولوجيا التطبيقية للمالبس الجاهزة
: فاس  6142:  ب ص،شارع  أحمد الشرقاوي 

 :1535628096 

 تدبير المقاوالت -     دارةكتابة اإل -

 تقنيات شبكات  المعلوميات -
 اإلعالميات تنمية -
 التجارة -
التنمية في وسائط االتصاالت  تقنيات -

 عددةالمت

 
 

 سييرلتكنولوجيا التطبيقية للتلالمعهد المتخصص 
:  :فاس  4248طريق إيموزار، ص ب 

 :1535648104 

 األشغال الكبرى-

- GEOMETRE TOPOGRAPHE 

 نرجس لتكنولوجيا التطبيقيةل المعهد المتخصص
:  الحي الصناعي فاس، 4645:  ب ص 

:1535621088 
 اليكتروميكانيك األنظمة التلقائية -
 مناهج الصناعة الميكانيكية -
 اآللية واألدواتية الصناعية -
 المعدني التركيبفي دراسات رسام ال -
 الشبكات وأنظمة المعلوميات -
 اإلعالميات تنمية -
 هندسة التكييف -

صيانة االالت واالدوات اللدنية واالالت --
 ذات الصنع التلقائي 

 
 لتكنولوجيا التطبيقيةل المعهد المتخصص

: 4248 : ب ص، 2.5 كلم، طريق إيموزار   
 فاس  

:1535601042 

 تدبير المقاوالت
 الشبكات وأنظمة المعلوميات

 تنمية اإلعالميات
 التجارة

 لتكنولوجيا التطبيقيةل هد المتخصصالمع

:   : 48حي بن صفار، ص ب 

 :1535661059 صفرو
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 مؤسسة التكوين تخصصات التكوين

 كتابة اإلدارة -التجارة    -
 اليكتروميكانيك األنظمة التلقائية -

 تدبير المقاوالت -األشغال الكبرى    -
 الشبكات وأنظمة المعلوميات. -
 تتنمية اإلعالميا - 

 لتكنولوجيا التطبيقيةلالمعهد المتخصص 
: 0418 :ب طريق وجدة، ص 

 تازة
  :1535404323 

 لتكنولوجيا التطبيقيةلالمعهد المتخصص  تدبير المقاوالت  -
 جرسيف 

 

 الشبكات وأنظمة المعلوميات. -
 تدبير المقاوالت -

 لتكنولوجيا التطبيقيةلالمعهد المتخصص 
:  34:ب ص ،أوالد سعيد، فاسطريق 

 وناتتا
 :1535688686 

 
 تدبير المقاوالت -
 الشبكات وأنظمة المعلوميات. -
 تنمية اإلعالميات -

 لتكنولوجيا التطبيقيةلالمعهد المتخصص 
: عبيد يسيد، حي باريو حدو، 

 الحسيمة  64 : ب ص 
1539983286 :  

 وكاالت األسفار  -

 التدبير الفندقي : اإليواء  -

 لفندقي:الطعامة التدبير ا -

 لفندقة والسياحةاالمتخصص لتكنولوجيا  معهدال

: عبيد يسيد، حي باريو حدو، 
 الحسيمة     64 : ب ص

1539983286 :  
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 الشرق للمديرية الجهوية التابعة مؤسسات التكوين المهني 

 مؤسسة التكوين تخصصات التكوين

 وكاالت األسفار  -

 فندقي: اإليواء ال تدبيرال -

 المعهد المتخصص للتكنولوجيا التطبيقية للفندقة والطعامة 

:  وجدة شارع محمد الخامس 

:1536511446 

 تنمية اإلعالميات -

 تدبير المقاوالت  -

 الطبع المعلوماتي  -

 

 المركز االجتماعي المزدوج

 وجدة

:1536012334 

 

 الشبكات وأنظمة المعلوميات. -

 

 لتكنولوجيا التطبيقيةللمتخصص المعهد ا

:  016:  ب صط، الرياض، طريق بوشطا  

 وجدة

 :1536021826 

 تدبير المقاوالت -

 التجارة -   كتابة اإلدارة -

 الشبكات وأنظمة المعلوميات. -

 تنمية اإلعالميات -

 لتكنولوجيا التطبيقيةلالمعهد المتخصص 

: 0016:  ب ص، الرياض ،حي الزاري  

 وجدة

 :1536021580 

 االلية واالدواتية الصناعية - 

 الكتروميكانيك األنظمة التلقائية -

 لتكنولوجيا التطبيقيةل المعهد المتخصص

:  362ص.ب. ، سداسشارع محمد ال  

 وجدة

 :1536511446 

 الكتروميكانيك األنظمة التلقائية -

 تدبير المقاوالت -

 تنمية اإلعالميات -

 التلفيف والتكييف -

 الكتابة اإلدارة -

 لتكنولوجيا التطبيقيةلالمعهد المتخصص 

: الداخلة  بركان حي 082 : ب ص 

 :1536602523 

 الكتروميكانيك األنظمة التلقائية -

 الشبكات وأنظمة المعلوميات. -

 تدبير المقاوالت -     التجارة -

 اإلعالميات تنمية -

 كتابة اإلدارة -

 وكاالت األسفار -

 ر الفندقي :اإليواء التدبي-

 
 

 لتكنولوجيا التطبيقيةلالمعهد المتخصص 

:  402:  ب ص، المطار ،طريق التويمة 

 الناضور

 :1536613101 

 تدبير المقاوالت -

 لتكنولوجيا التطبيقيةلالمعهد المتخصص 

:   لتكنولوجيا التطبيقيةلالمعهد المتخصص 

  :1536098250بوعرفة

 تدبير المقاوالت -

 نمية اإلعالمياتت -

 لتكنولوجيا التطبيقيةلالمعهد المتخصص 

 تاوريرت

 جرادة - لتكنولوجيا التطبيقيةلالمعهد المتخصص  تدبير المقاوالت -
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 المعاهد التقنية الفالحية المتخصصة التابعة لوزارة الفالحة والصيد البحري 

 مؤسسة التكوين تخصصات التكوين

 

 البستنة -

مجمع  -البستنة والتسويق ين المتخصصين في معهد تكوين التقني

 -تنة البس

: آيت ملول، ، طريق تارودانت4م لك 

 أكادير

 :0528 241006 

 تربية الدواجن -

 مجتراتتربية ال -

 لتربية الماشية  الملكي العاليالمعهد 

    :  الفوارات القنيطرة 41ص.ب 

:1530384088 

تقني تجاري في نباتات الزينة  -

 نباتات الطبيةوال

 تقني تجاري في منتوجات البستنة -

 المعهد التكنولوجي المتخصص في الفالحة

:   :تطوان                 41بن قريش عبر تطوان، ص ب 

 :1539968525 

 تقنيات التجارة في إنتاج البستنة -

 بسويهلة ةالفالح يين المتخصصين في معهد التقني

:  مراكشسويهلة          816ص.ب 

 :1542238869 

 المقاوالت الفالحية.تدبير -

 فالحيفي التمويل التقني تجاري  -

حماية النباتات وتسويق وتوزيع  -

 المبيدات

تقني تجاري في نباتات الزينة  -

 وإعداد المناطق الخصراء

 

ين المتخصصين في التدبير والتسويق لتقنيل محمد السادس معهد

 الفالحي

:  المحمدية وسى ، سيدي م55:ص.ب 

 :1543490803 

 اإلليكتروميكانيك -

 تدبير المياه -

 المتخصص في الميكانيك الفالحية والتجهيز القرويالمعهد 

:    : سال بوقنادل، طريق القنيطرة، 2113ص ب 

 :1530844485 

 المقاوالت الفالحية.تدبير -

 المعهد التقني الفالحي الزرايب

  :  بركان 429 :ص.ب 

 :1536625626 

تقني تجاري متخصص في  -

 المنتجات البستانية

تقني تجاري متخصص في حماية  -

 المزروعات

 لبستنة المتخصص في ا المعهد التقني

:  مكناس 2114 :ص.ب 

 :1535530819 

 تدبير المياه -

 الطبوغرافيا -

 ومسح األراضي  لهندسة القروية المتخصص في ا المعهد التقني

: مكناس ، جنان بن حليمة، بن محمد2114 :ص.ب 

 :1535530606 
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 مواقــع عامــة
 www.men.gov.ma وزارة التربية الوطنية

 www.enssup.gov.ma/coopération التعاون والشراكةمديرية 

 www.ofppt.org.ma مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل 

 www.maroc-etudiant.net أكادير -ي لإلعالم والمساعدة على التوجيهالمركزالجهو

 www.hcp.ma المندوبية السامية للتخطيط

 www.anapec.org الوكالة الوطنية إلنعاش التشغيل والكفاءات

 ww.tawjihnet.net التوجيه نيت

 www.maroc.campusfrance.org الدراسات العليا بفرنسا

 alwadifa.blogspot.com الوظيفة

 www.almanara.ma موقع المنارة لالستشارة والتوجيه

 www.moustaqbali.ma موقع مستقبلي للتوجيه

 www.tawjih.salifa.com موقع سليفا للتوجيه

 www.alwadifa.we.bs يفة للتوجيهظموقع الو

 

 مواقع مؤسسات تكوينية تابعة لجهة سوس ماسة درعة

 www.iavcha.ac.ma معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة

 www.fac-chariaa.ma كلية الشريعة أيت ملول

 

 

 اقــع مهمــةمو
 

 

http://www.maroc.campusfrance.org/
http://www.alwadifa.eu.ma/
http://www.alwadifa.we.bs/
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 www.univ-ibnzohr.ac.ma يرأكاد-جامعة ابن زهر

 www.ucam.ac.ma مراكش –جامعة القاضي عياض 

 www.ucd.ac.ma الجديدة -جامعة شعيب الدكالي 

 www.uh1.ac.ma سطات –جامعة الحسن األول 

 www.uh2c.ac.ma الدار البيضاء –جامعة الحسن الثاني 

 www.univh2m.ac.ma المحمدية –جامعة الحسن الثاني 

 www.um5s.ac.ma الرباط –عة محمد الخامس السويسي جام

الرباط -جامعة محمد الخامس أكدال   www.um5a.ac.ma 

 www.univ-ibntofail.ac.ma القنيطرة –جامعة ابن طفيل 

 www.umi.ac.ma مكناس–جامعة الموالي اسماعيل 

 www.usmba.ac.ma فاس–جامعة سيدي محمد بن عبد هللا 

 www.uae.ac.ma تطوان –الك السعدي جامعة عبد الم

 www.univ-oujda.ac.ma وجدة –جامعة محمد األول 

 

 مواقع المؤسسات التكوينية التابعة لجامعة ابن زهر

 www.univ-ibnzohr.ac.ma أكادير-جامعة ابن زهر

 www.flsh-agadir.ac.ma كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

 www.fsa.ac.ma كلية العلوم

 www.fjes-agadir.org لية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعيةك

 www.esta.ac.ma المدرسة العليا للتكنلوجيا أكادير

 www.encg-agadir.ac.ma المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير

 www.ensa-agadir.ac.ma المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية

 www.fpo.ac.ma الكلية متعددة التخصصات ورزازات

 www.fpt.univ-ibnzohr.ac.ma  الكلية متعددة التخصصات تارودانت

 مواقــع الجامعــات بالمغرب

http://www.fjes-agadir.org/
http://www.fjes-agadir.org/
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  ( في شأن إحداث وتنظيم المراكز 2011ديسمبر  23) 1433من محرم  27صادر في  2.11.672مرسوم رقم

 الجهوية لمهن التربية والتكوين.

  التحضيرية للمدارس تحاق باألقسامفي شأن االل 2013مايو 02 بتاريخ 3-2329الوزارية رقم  رةالمذك 

 .2013/2014 والمعاهد العليا برسم

  بتاريخ 3822-3 رقم والمذكرة الوزارية ،2013أبريل  29الصادرة بتاريخ 2233-3 المذكرة الوزارية رقم 

 .2013/2014 العالي برسم ر شهادة التقنيتحضي لولوج أقسام في شأن الترشيح 2013يونيو  10

يتعلق بإعادة  (1221نوفمبر  10) 2434من محرم  22صادر في  2432.21قرار لوزير التربية الوطنية رقم    

 تنظيم شهادة التقني العالي.

 االلتحاق بالمدارس العليا للتكنلوجيا وكذا باقي  في شأن 2013 مايو 16بتاريخ  876/01 المذكرة رقم

 .2013/2014سات الجامعية المعنية بتحضير الدبلوم الجامعي للتكنلوجيا برسم السنة الجامعية المؤس

 االلتحاق بالمدارس الوطنية للعلوم التطبيقية برسم السنة  في شأن 2013مايو  16بتاريخ  872/01 المذكرة رقم

 .2013/2014الجامعية 

  سة الوطنية العليا للفنون والمهن بمكناس برسم الدخول في شأن االلتحاق بالمدر 875/01المذكرة الوزارية رقم

 .2013/2014الجامعي 

 العلوم والتقنيات برسم السنة الجامعية ولوج كليات  في شأن 2013مايو  16بتاريخ  874/01المذكرة رقم

2013/2014. 

 مصـادرومراجـع
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 لتسيير برسم االلتحاق بالمدارس الوطنية للتجارة وا في شأن 2013مايو  16بتاريخ  871/01 المذكرة رقم

 .2013/2014السنة الجامعية 

 في شأن ولوج كليات الطب والصيدلة وكليتي طب األسنان برسم  2013مايو  16بتاريخ  877/01 المذكرة رقم

 .2013/2014السنة الجامعية 

 االلتحاق بمدرسة الملك فهد العليا للترجمة بطنجة برسم  في شأن 2013مايو  16بتاريخ  873/01 المذكرة رقم

 .2013/2014السنة الجامعية 

 في شأن تسجيل الطلبة الجدد بالكليات التابعة لجامعة القرويين  2013مايو  17بتاريخ  01/ 880 المذكرة رقم

وكليات العلوم والكليات  وكليات اآلداب والعلوم اإلنسانيةوكليات العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية 

 .2013/2014الجامعية  المتعددة التخصصات برسم السنة

 2013/2014برسم السنة الجامعية  عن وزارة الصحة الصادرة 0068رقم  المذكرة. 

 

 مراجع أخرى

  ؛2012/2013بطاقات المؤسسات والمطبوعات الخاصة بالموسم الدراسي 

 ؛إعالنات المباريات واالمتحانات   

 ؛المواقع اإللكترونية لمؤسسات التربية والتكوين بالمغرب 

 كترونية للوزارات والمؤسسات المعنية بالتكوينقع اإللالموا. 
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 3 افتتاحية العدد
 8 اختصاصات المركز الجهوي لإلعالم والمساعدة على التوجيهمهام و

 1 والمساعدة على التوجيهلإلعالم هيكلة المركز الجهوي 
 2 المؤسسات الجامعية

 00 ..............................................................تقديم حول التعليم الجامعي.............
 03 ..............................................................كليات اآلداب والعلوم اإلنسانية.........

 40 ...................................................كلياتالعلوم .......................................
 23 .................. ..................................العلوم والتقنيات............................ كليات

 55 ...............  .....كليات العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية...............................
 60 ...............   ......العربية وأصول الدين................................... الشريعة واللغة كليات

 03 ....................كليات متعددة التخصصات........................................................
 80 ................ .................كلية علوم التربية.....................................................

 85 ................................................................................ كليات الطب والصيدلة
 93 ...........................................................................  كليات الطب وطب األسنان

 22 معاهد عمومية تابعة للجامعاتمدارس و 
 010 .................................................................. المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية

 015 ................................................................. المدارس الوطنية للتجارة والتسيير
 018 .......................................................................... للتكنولوجياالمدارس العليا 

 003 .................................................................... مدرسة الملك فهد العليا للترجمة
 005 ....................................................................... المدرسة المحمدية للمهندسين

 005 ............................................... المدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل األنظمة
 006 ....................................................... المدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك

 000 ............................................................. رسة الوطنية العليا للفنون والمهنالمد
 112 مدارس و معاهد عمومية غير تابعة للجامعات

 040 ..........................................الدولية للطيران المدني................ VIأكاديمية محمد 
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 044 ............................................................... المدرسة الوطنية للصناعات المعدنية
 043 ...................................................... المعهد الوطني لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي
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 040 ................................... -مركب البستنة أكادير -معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة

 048 ............................................................................ المدرسة الوطنية للفالحة
 049 .............................................................. ية للمهندسينالمدرسة الوطنية الغابو

 049 ...................................................................... المعهد الوطني للفنون الجميلة

 ددـالع وىـمحت

 
 



 4102العدد الثامن،  تكوينات بعد البكالوريا،

 
 

 434صفحة 

 031 ....................................................................... المدرسة العليا للفنون الجميلة
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يسعى فريق العمل بالمركز الجهوي لإلعالم والمساعدة على التوجيه من وراء هذه االستمارة، إلى إشراك   

م اإلعالمية ئأطر التوجيه التربوي واألطر التربوية واإلدارية، والطلبة والتالميذ وأوليائهم، في تطوير الدعا

 الفئات المستهدفة. التي ينتجها، بغية تحسين الخدمات واالستجابة لمتطلبات

المرجو منكم إرسال هذه االستمارة بعد تعبئتها بما ترونه مفيدا من المالحظات واالقتراحات، إلى العنوان 

 : التالي

 ، شارع موالي يوسفالمركز الجهوي لإلعالم والمساعدة على التوجيه 

 31 12 84 0528.هاتف / فاكس: .رحي النهضة  أكادي
 

 criao.agadir@gmail.comكتروني: أو عبر العنوان اإلل

 وشكرا.
 ..………………………….............…………… :/ المؤسسة التعليمية للتلميذ)ة( مقر عمل المجيب

 

 ) ضع عالمة  في الخانة المناسبة (اإلطار أو الفئة التي ينتمي إليها المجيب:   -1
 

  طالب   إطار في التوجيه التربوي

  تلميذ   إداري

  لي أمر تلميذ أو تلميذةأب أو و   مدرس

 

 .………..............………………………………المستوى الدراسي بالنسبة للفئات : طالب، تلميذ ، أب أو ولي أمر :

  ) ضع عالمة  في الخانة المناسبة( تقييم مستوى المنتوج :  -2
 

 مالحظات جيد مستحسن مقبول ضعيف 

      الشكل

      المضمون

      معالجة المعطيات

      تقديم المعطيات
 

 

 تحديد فقرات ذات أهمية لم يتطرق إليها المنتوج : -3

 
………………………………………………………………………........................………………………………………………….………………………………………….……..…………………………………… 

 

 

………………………………………………………...……………………………………………......................……………………………………………………………….……..…………………………………… 

 

 

……………………………………………………………………………………………..........................……………………………………………………………………….……..…………………………………… 

 

 

………………………………………………………….....……....….................………………………………………………………………………………………………….……..…………………………………… 

 
 

  .…………كان متأخرا   …………كان مناسبا :تاريخ اإلصدار  - 5 
 

 مالحظات واقتراحات : -8

 اقتراحات مؤاخذات

 
……………………………………………………………………... 

 

…....……………………………………………………………….. 

 

……………………………..……………………………………… 

 

 
…...........……………………...........……………………………………………... 

 

…...............……………………………............………………………………….. 

 

………….............……………………………............…………………………… 

استمارة تقييم مختصر لكراسة         

 تكوينات بعد البكالوريا، العدد الثامن
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ولالسدددددددتفادة مدددددددن خددددددددمات  ،مدددددددن المعلومدددددددات لمزيددددددددل

يمكددددددددن  التددددددددأطير والمسدددددددداعدة علددددددددى توجيدددددددده أنسددددددددب،

زيددددددارة المركددددددز  وأالتربددددددوي االتصددددددال بددددددأطر التوجيدددددده 

أو المراكددددددددز اإلقليميدددددددة لالعددددددددالم والمسدددددددداعدة  الجهدددددددوي

 على التوجيه.

 

 

 

 " اــــــارنــــشع" 

 اجلودة يف اإلعالم
 ضمان لتوجيه أنسب

www.maroc-etudiant.net 
 



 4102العدد الثامن،  تكوينات بعد البكالوريا،

 
 

 435صفحة 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 4102العدد الثامن،  تكوينات بعد البكالوريا،

 
 

 436صفحة 

 
 

 
 

 


