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 والعلوم اآلداب كلیة
  FLSH  اإلنسانیة

 االستقطاب مناطق حسب الجغرافي التوزیع مراعاة یجب
  .السنویة التنظیمیة المذكرة خالل من كلیة بكل الخاصة

  مباشر

 العامة الجامعیة الدراسات دبلوم 
DEUG........….............. 

 األساسیة الدراسات في اإلجازة 
LF............................... 

 المھنیة اإلجازة LP  ............. 
 الماستر M   ..................... 
 المتخصص الماستر MS  ....... 
 الدكتوراه D  .....................  

  
   سنتان

  
  سنوات 3
  سنوات 3
  سنوات 5
  سنوات 5
  سنوات 8

 القانونیة العلوم كلیة
  مباشر  FSJES  واالجتماعیة واالقتصادیة

  مباشر  )الجغرافي للتوزیع خاضعة غیر( مدن عدة في  FP  التخصصات المتعددة الكلیة
   انتقاء

 1483:ب.ص الفاسي عالل شارع  مراكش  FLA  العربیة اللغة كلیة
  مباشر  الداودیات

  مباشر  95:ب.ص الطریس الخالق عبد نھج  تطوان  FO  الدین أصول كلیة
 العلوم كلیة/ الشریعة كلیة

  مباشر  وسمارة أكدیر ، فاس من كل في  FCH  الشرعیة

+  انتقاء www.fse.ac.ma  الرباط FSE  التربیة علوم كلیة
  سنوات 3  مھنیة إجازة -  إجازة   مباراة

  سنوات 4  الحسنیة الحدیث دار إجازة   مباراة www.edhh.org  الرباط EDHH  الحسنیة الحدیث دار مؤسسة

 لمھن الجھویة المراكز
  والتكوین التربیة

 :اإلجازة شھادة حاملي وجھ في مفتوح 
ة الجامعیة المسالك في ا أو للتربی ا، م  شھادة أو اإلجازة شھادة أو یعادلھ

ازة ي اإلج ات ف یة الدراس ھادة أو األساس ازة ش ة اإلج ا أو المھنی ادل م  یع
 .إحداھا

  مباراة

ـ ل شھادة ـ یم التربوي التأھی  للتعل
 االبتدائي؛ والتعلیم األولي

ـ ل شھادة ـ یم التربوي التأھی  للتعل
 اإلعدادي؛ الثانوي

ـ ل شھادة ـ یم التربوي التأھی  للتعل
  .التأھیلي الثانوي

 سنة
  واحدة

  :الماستر شھادة حاملي   وجھ في مفتوح 
 إحداھا یعادل ما أو الدولة مھندس دبلوم أو المتخصص الماستر شھادة أو

 الثانوي للتعلیم مبرز أستاذ  مباراة
  التأھیلي

 سنتان
)2(  

 لألساتذة العلیا المدارس
(ENS)  انتقاء  تطوان ـ مراكش ـ مكناس ـ فاس ـ البیضاء الدار ـ الرباط  +

  مباراة
 اإلجازة مسالك + للتربیة الجامعیة المسالك
  ... والتعلیم التربیة لمھن للتأھیل المھنیة

 حسب
  المسلك

 EST  للتكنولوجیا العلیا المدارس

  www.esto.ump.ma  وجدة

  انتقاء

 
 
 
 للتكنولوجیا الجامعي الدبلوم -

DUT 

 مھنیة إجازة -

 
 
 

 سنتان
 
 
  سنوات 3
 سنة(

 بعد واحدة
 الحصول

 على
DUT(  

  www.est-usmba.ac.ma  فاس
  www.est-umi.ac.ma  مكناس
  www.ests.ucam.ac.ma  آسفي
  www.estb.ac.ma  برشید

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

  www.esta.ac.ma  أكادیر
  www.ucam.ac.ma/est.essaouira  الصویرة

  /http://estg.univ-ibnzohr.ac.ma  كلمیم
  www.usms.ma  مالل بني

 www.estl.ac.ma  العیون
 www.umi.ac.ma  خنیفرة

 
 

 للتجارة الوطنیة المدارس
 والتسییر

 
 (الترشیح یتم عبر البوابة اإللكترونیة : 

www.tafem.ma (  

ENCG 

 www.encg-settat.ma  سطات

+  انتقاء
  سنوات 5  المدرسة دبلوم  مباراة

 www.encgk.ac.ma  القنیطرة
 www.encgm.com  مراكش
 www.encg-agadir.ac.ma  أكادیر
 www.encgt.ma  طنجة
 www.encgo.ump.ma  وجذة

 www.encg-eljadida.ma  الجدیدة
 www.usmba.ac.ma  فاس

 www.encgcasa.ac.ma  البیضاء الدار
 www.encg-dakhla.ac.ma  الداخلة

 للتجارة العالي المعھد
 /الرباط ISCAE  المقاوالت وإدارة

 شعبة في bac+2 أو CPGE بعد www.groupeiscae.ma  الدارالبیضاء
  سنوات 3  المعھد دبلوم  مباراة+  التدبیر شعبة أو االقتصاد

 للمھن العلیا المعاھد
 ISPITS  الصحة وتقنیات التمریضیة

 وزارة تصدرھا التي التنظیمیة المذكرة راجع(  مدن عدة
  ).سنة كل الصحة

+  انتقاء
  مباراة

  :التالي التخصص في إجازة
  سنوات 3  الصحیة اإلحصائیات شعبة -

 للتھیئة الوطني المعھد
+  انتقاء www.inau.ac.ma   الرباط INAU  والتعمیر

  سنوات 3  مھنیة إجازة  مباراة

 للھندسة الوطنیة المدرسة
  www.archi.ac.ma  الرباط ENA  المعماریة

 ( توجد ملحقات للمدرسة بكل من فاس ،مراكش ونطوان)
+  انتقاء

  سنوات 6  معماري دولة مھندس  مباراة

   

http://www.fse.ac.ma
http://www.edhh.org
http://www.esto.ump.ma
http://www.est-usmba.ac.ma
http://www.est-umi.ac.ma
http://www.ests.ucam.ac.ma
http://www.estb.ac.ma
http://www.est-uh2c.ac.ma
http://www.ests.ma
http://www.esta.ac.ma
http://www.ucam.ac.ma/est.essaouira
http://estg.univ-ibnzohr.ac.ma
http://www.usms.ma
http://www.estl.ac.ma
http://www.umi.ac.ma
http://www.tafem.ma
http://www.encg-settat.ma
http://www.encgk.ac.ma
http://www.encgm.com
http://www.encg-agadir.ac.ma
http://www.encgt.ma
http://www.encgo.ump.ma
http://www.encg-eljadida.ma
http://www.usmba.ac.ma
http://www.encgcasa.ac.ma
http://www.encg-dakhla.ac.ma
http://www.groupeiscae.ma
http://www.inau.ac.ma
http://www.archi.ac.ma
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 التحضیریة األقسام
  انتقاء  السنویة التنظیمیة المذكرة حسب المراكز  CPGE  العلیا للمدارس

  :المتاحة التخصصات
 والتجارة االقتصاد -

  )التكنولوجي التخصص(
  سنوات  2

 التقني شھادة أقسام
 BTS  العالي

 مدن عدة
 الوطنیة التربیة وزارة تصدرھا التي التنظیمیة المذكرة راجع( 

  ).سنة كل
  انتقاء

ھادة ي ش الي التقن ي الع  ف
  :التالیة التخصصات

 ؛البصري السمعي -
دبیر - اوالت ت غرى المق  الص

 ؛والمتوسطة
 ؛تجاريال ریدبالت -
 ؛السیاحي التدبیر -
 ؛والتسییر المحاسبة -
  .اإلداري التدبیر -

  سنتان

 للفنون الوطني المعھد
.www.minculture.gov.ma/fr/inba  تطوان INBA  الجمیلة

htm سنوات 4  المعھد دبلوم  مباراة  

 للفنون العلیا المدرسة
  سنوات 4  الجمیلة الفنون دبلوم  مباراة  435: ب.ص الراشدي شارع  البیضاء الدار ESBA  الجمیلة

 للفن العالي المعھد
 والتنشیط المسرحي

  الثقافي
ISADAC الرباط  www.minculture.gov.ma/fr/isada

c.htm  
+  انتقاء

 4 -2  2السلك دبلوم – 1السلك دبلوم  مباراة
  سنوات

 للعمل الوطني المعھد
+  انتقاء  1168: ب.ص الحریري زنقة  طنجة INAS  االجتماعي

  سنوات 4  المعھد دبلوم  مباراة

 لعلوم الوطني المعھد
www.minculture.gov.ma/fr/insap  الرباط INSAP  والتراث اآلثار

.htm  
+  انتقاء

  مباراة
 – 2السلك دبلوم 1السلك دبلوم

  3 السلك دبلوم
 فما سنتان

  فوق

 البیضاء بالدار الموضة أكادیمیة

 لإلبداع العلیا المدرسة
  والموضة

Casa 
Moda 

Academy 
  البیضاء الدار

www.cma.ma 
 

 )التكوین مصاریف في یساھمون الطلبة(
    مباراة

 تصمیم في مھنیة إجازة 
  سنوات 3  .األزیاء

 اإلبداع في متخصص ماستر 
  .الموضة مجال في

 بعد سنتان
  اإلجازة

 لإلعالم العالي المعھد
  www.isic.ma   الرباط ISIC  واالتصال

  )LMD نظام اعتماد(
+  انتقاء

  سنوات 3  واالتصال اإلعالم في إجازة  مباراة

 لمھن العالي المعھد
 البصري السمعي

  والسینما
ISMAC الرباط  www.mincom.gov.ma/ismac انتقاء  +

  مباراة
/ متخصص ماستر/مھنیة إجازة

  دولة مھندس
3  /5  /5  

  سنوات

 مباراة  www.esi.ac.ma  الرباط ESI  اإلعالم علوم مدرسة
  سنوات 3  متخصص إعالمي دبلوم CPGE) بعد(

 العلیا فھد الملك مدرسة
  www.ecoleroifahd.uae.ma  طنجة ERFST  للترجمة

  )DEUG على الحصول بعد یتم المدرسة ولوج(
+  انتقاء

  مباراة
 متخصص ماستر/مترجم دبلوم

 والتواصل الترجمة في
  والصحافة

 فما سنتان
 فوق

 لتكوین الملكي المعھد
  مباراة  www.mjs.gov.ma  الرباط IRFCJS  والریاضة الشبیبة أطر

 -مھنیة إجازة -مربي دبلوم
 السلك دبلوم – مفتش دبلوم

  العالي
 فما سنتان

  فوق

انتقاء +  www.uh1.ac.ma  سطات ISS  معھد علوم الریاضة
  سنوات 3  إجازة مھنیة  مباراة

 الدولي العالي المعھد
  سنوات 3  المعھد دبلوم  مباراة  www.isitt.ma  طنجة ISIT  للسیاحة

 في المتخصصة المعاھد
 الطرقي النقل مھن

  واللوجیستیك
ISMTL انتقاء  تاوریرت أكادیر، طنجة، البیضاء، الدار  +

  مباراة
  متخصص تقني

  سنتان  تقني

 التقني التكوین معاھد
 -الراشیدیة -مراكش -سطات -تیفلت -المحمدیة -سال -القنیطرة IFTA  الفالحي

  تازة -خنیفرة -تاونات -مكناس -مالل بني -بركان
+  انتقاء

  سنتان  متخصص تقني  مباراة

 في المتخصصة معاھد
  السیاحیة التكنولوجیا

ISTAH  
+  انتقاء المحمدیة - أكادیر – مراكش 

  سنتان  متخصص تقني  مباراة

 في المتخصصة المعاھد
+  انتقاء  مدن عدة  ISTA  التطبیقیة التكنولوجیا

  سنتان  متخصص تقني  مباراة

 الصید تكنولوجیا معاھد
+  انتقاء العرائش - الحسیمة -العیون -طانطان -آسفي  ITPM  البحري

  سنتان  الساحلي الصید في تقني  مباراة

 في المتخصص المعھد
+  انتقاء  45000 ورززات 43 ب.ص النصر زنقة ISMC  بورززات السینما مھن

  سنتان  متخصص تقني+  تقني  مباراة
   

http://www.minculture.gov.ma/fr/inba.
http://www.minculture.gov.ma/fr/isada
http://www.minculture.gov.ma/fr/insap
http://www.cma.ma
http://www.isic.ma
http://www.mincom.gov.ma/ismac
http://www.esi.ac.ma
http://www.ecoleroifahd.uae.ma
http://www.mjs.gov.ma
http://www.uh1.ac.ma
http://www.isitt.ma
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حغ ا طغئ ا ت تعل س  طقتز

 : ألخرى مؤسسة من ختتلف العايل التعليم مؤسسات لوجل الترشيح طريقة.1
؛ األنترنيت عرب مواقعها على الترشيح تسجيل فقط تعتمد مؤسسات 
الربيد عرب الترشيح ملف إرسال مع األنترنيت عرب مواقعها على الترشيح تسجيل تعتمد مؤسسات 

 العادي؛
املؤسسة مبقر إيداعه أو العادي، الربيد عرب الترشيح ملف إرسال فقط تعتمد مؤسسات. 
... 

 لذلك؛ احملددة اآلجال مراعاة مع ، مؤسسة بكل اخلاصة الترشيح مبسطرة االلتزام جيب.2
 الترشيح؛ باب فتح عن اإلعالن بعد إال الترشيح ملف ترسل ال.3
 إليها للرجوع الترشيح عملية يف ستحتاجها اليت الوثائق لتجميع ملفا خصص الترشيحات باب فتح اقتراب عند.4

  .احلاجة عند

غ  اث عج طثارس ا ع عذظغئ  راة ا ئ   )(CNAEMا

 ECT  ECS  

غ  اث عج طثارس ا ع عذظغئ  راة ا ئ رضئ شغ ا ح ت ا آج   )(CNAEMا

                 
  

 3  المدرسة دبلوم  ENCG          والتسییر للتجارة الوطنیة المدارس
  سنوات

 
 
 
  

     

     \            
  

 الملكیة األكادیمیة
  العسكریة

ARM مكناس  

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

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

Elèves-Officiers) 
  مباراة+  انتقاء

 الدراسات دبلوم
 الجامعیة

 والعسكریة
)DEUM( 

 سنوات 3
+  

 تكوین سنة
 عسكري

 قوات(
 )مساعدة

 التكوین
  بمكناس

 للقوات العام المفتش السید: المراسلة عنوان
   الرباط – العرفان ،6209: ب.ص المساعدة،

  بن كریر -المدرسة الملكیة للمشاة  ERI المشاة

 3 إلى2  صف ضابط  مباراة+  انتقاء
  سنوات

  المعمورة القنیطرة –مركز تكوین المظلیین  CI/TAP المظلیین
  الرباط -المركز الریاضي العسكري  CS/FAR الریاضة
  مكناس -مركز تكوین "المصفحات" للقوات المسلحة الملكیة  CIB المدرعات

  الدار البیضاء –عین حرودة  - مركز تكوین "النقل" CIFT النقل
  تمارة -المدرسة الملكیة للخیالة للقوات المسلحة الملكیة  ERC الخیالة
  سال -مركز التكوین في التموین  CI.INT التموین
  الدارالبیضاء -مركز التكوین في العتاد  CFTSM العتاد

  سلیمان بن - الذخیرة في للتكوین الملكي المركز CRFM الذخیرة

االجتماعیة المصالح  CISS الملكیة المسلحة للقوات االجتماعیة المصالح أطر تكوین مركز - 
  .الرباط

االجتماعیة المصالح  CISS الملكیة المسلحة للقوات االجتماعیة المصالح أطر تكوین مركز - 
مباراة+  انتقاء  .الرباط   سنوات 4  مالزم 

مباراة+  انتقاء  القنیطرة - للشرطة الملكي المعھد IRP الشرطة حسب   عدة رتب 
  الرتبة

المدنیة الوقایة  EPC مباراة+  انتقاء  المدنیة الوقایة مدرسة    رقیب 

 

  

 


