
 

 

دليل مواقع األنترنيت لمؤسسات التعليم العالي والتكوين المهني والدراسة 
 بالخارج

والتكوينية والمهنية يفترض معرفة معمقة حول الدراسات والتكوينات إن بناء مشاريعكم الدراسية 
المتاحة والشعب والمسالك ومساطر الترشيح والقبول. وليتسنى لكم اإلحاطة بكل هذه التفاصيل 
والحصول على معلومات محينة، نقترح عليكم هذا الدليل المحين الذي يقوم بجرد شامل لمواقع 

العالي والبحث العلمي وتكوين األطر والتربية الوطنية والتكوين المهني  األنترنيت لمؤسسات التعليم
 :بالخارج الممكنة للتالميذ والطلبة المغاربة  وكذا عروض الدراسة

 المدارس
 EST المدارس العليا للتكنولوجيا

 المدرسة العليا للتكنولوجياEST  بسال 

 المدرسة العليا للتكنولوجياEST  بالدار البيضاء 

 المدرسة العليا للتكنولوجياEST  بوجدة 

 المدرسة العليا للتكنولوجياEST  بأكادير 

 المدرسة العليا للتكنولوجياEST  بآسفي 

 المدرسة العليا للتكنولوجياEST  بفاس 

 المدرسة العليا للتكنولوجياEST  ببرشيد 

 المدرسة العليا للتكنولوجياEST  بالصويرة 

 المدرسة العليا للتكنولوجياEST  بكلميم 

 المدرسة العليا للتكنولوجياEST  بمكناس 

 المدرسة العليا للتكنولوجيا EST بالعيون 

 المدرسة العليا للتكنولوجياEST  ببني مالل 

 المدرسة العليا للتكنولوجيا EST بخنيفرة 

 المدرسة العليا للتكنولوجياEST  بسيدي بنور 

 ENCG رس الوطنية للتجارة والتسييرالمدا

 المدرسة الوطنية للتجارة والتسييرENCG  بالدار البيضاء 

 المدرسة الوطنية للتجارة والتسييرENCG  بسطات 

 ية للتجارة والتسييرالمدرسة الوطنENCG  بطنجة 

 المدرسة الوطنية للتجارة والتسييرENCG  بأكادير 

 المدرسة الوطنية للتجارة والتسييرENCG  بوجدة 

 المدرسة الوطنية للتجارة والتسييرENCG  بالجديدة 

 المدرسة الوطنية للتجارة والتسييرENCG  بالقنيطرة 

 المدرسة الوطنية للتجارة والتسييرENCG  بمراكش 

 المدرسة الوطنية للتجارة والتسييرENCG  بفاس 

 المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير CGEN بالداخلة 

 ENSA المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية

 المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقيةENSA  بآسفي 

 المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقيةENSA  بطنجة 

  للعلوم التطبيقيةالمدرسة الوطنيةENSA  بمراكش 
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 المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقيةENSA  بأكادير 

 المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقيةENSA  بوجدة 

  التطبيقيةالمدرسة الوطنية للعلومENSA  بتطوان 

 المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقيةENSA  بفاس 

 المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقيةENSA  بالجديدة 

 المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقيةENSA  بالقنيطرة 

 المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقيةENSA  بخريبكة 

 المدرسة الوطنية للعلوم التطبيقيةENSA  بالحسيمة 

 ENS  ،ENSET المدارس العليا لألساتذة

 المدرسة العليا لألساتذةENS  بالدار البيضاء 

 المدرسة العليا لألساتذةENS  بالرباط 

 المدرسة العليا لألساتذةENS  بمراكش 

 المدرسة العليا لألساتذةENS  بمكناس 

 المدرسة العليا لألساتذةENS  بتطوان 

 المدرسة العليا لألساتذة التعليم التقنيENSET  بالرباط 

 المدرسة العليا لألساتذة التعليم التقنيENSET  بالمحمدية 

 مدارس أخرى

 مدرسة علوم المعلوماتESI  بالرباط 

 المدرسة الوطنية للهندسة المعماريةENA  بالرباط 

 ملحقة المدرسة الوطنية للهندسة المعماريةENA  بتطوان 

 المدرسة الوطنية الفالحيةENAM  بمكناس 

 المدرسة الحسنية لألشغال العموميةEHTP  بالدار البيضاء 

 المدرسة المحمدية للمهندسينEMI  بالرباط 

 المدرسة الوطنية للصناعة المعدنيةENIM  بالرباط 

 المدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيكENSEM  بالدار البيضاء 

 المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهنENSAM  بالدار البيضاء 

 المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهنNSAM E بمكناس 

 المدرسة العليا لصناعات النسيجESITH  بالدار البيضاء 

 المدرسة الوطنية العليا للمعلوميات والتحليل النظمENSIAS  بالرباط 

 المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسينENFI  بسال 

 المدرسة الوطنية العليا لإلدارةENSA RABAT  

 مدرسة الملك فهد العليا للترجمةESRFT  بطنجة 

 دار الحديث الحسنيةEDHH  بالرباط 

 وميةالمدرسة الوطنية للصحة العمENSP  بالرباط 

 المعاهد

 المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحةISPITS  

  العالي لإلعالم واالتصالالمعهدISIC  بالرباط 

 معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرةIAV  بالرباط 

 المعهد العالي للدراسات البحريةISEM  بالدار البيضاء 
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 هد المعادنمعIMM  مراكش 

 المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاوالتISCAE  بالدار البيضاء 

 المعهد الوطني للبريد والمواصالتINPT  بالرباط 

 ني للتهيئة والتعميرالمعهد الوطINAU  بالرباط 

 المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافيISADAC  بالرباط 

 المعهد الوطني لعلوم اآلثار والتراثINSAP  بالرباط 

 المعهد الوطني لإلحصاء واالقتصاد التطبيقيINSEA  بالرباط 

 المعهد العالي لإلدارةISA  بالرباط 

 (المعهد الملكي لتكوين األطر )الشبيبة والرياضة IRFC/JS بسال 

 معهد التكوين في مهن صناعة السياراتIFMIA  بالدار البيضاء 

 المعهد العالي الدولي للسياحةISITT  نجةبط 

 المعهد العالي للصيد البحريISPM  بأكادير 

 معهد تكنولوجيا الصيد البحري ITPM آسفي 

 معهد الدراسات االفريقيةIEA  بالرباط 

 معهد الدراسات واألبحاث للتعريبIERA  بالرباط 

 معهد الدراسات اإلسبانية البرتغاليةIEHL  بالرباط 

 المعهد الوطني للنباتات الطبية والعطريةINPMA  بتاونات 

 المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينماISMAC  

 لملكي للتقنيين المتخصصين في المياه والغاباتالمعهد اIRTSEF  بسال 

 معهد التقنيين المتخصصين في الهندسة القروية ومسح االراضي بمكناس 

 معاهد تكوين التقنيين المتخصصين في التعمير والهندسة المعماريةIFTAU  

 تطبيقيـة الفندقيـة والسياحيــة بمراكشالمعهد المتخصـص للتكنولوجيــا ال 

 معهد التكوين في مهن الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقيةIFMEREE  بوجدة 

 العالي للقضاء المعهدISM  بالرباط 

 معهد محمد السادس لتكوين األئمة المرشدين والمرشداتIMFIM  بالرباط 

 الكليات
 FMD وكليات طب األسنان FMP كليات الطب والصيدلة

 كلية الطب والصيدلة بمراكش 

 كلية الطب والصيدلة بفاس 

 كلية الطب والصيدلة بالرباط 

 كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء 

 كلية الطب والصيدلة بوجدة 

 ية الطب والصيدلة بأكاديركل 

 كلية طب األسنان بالدار البيضاء 

 كلية طب األسنان بالرباط 

 FST كليات العلوم والتقنيات

 كلية العلوم والتقنياتFST  بالحسيمة 

 كلية العلوم والتقنياتFST  بطنجة 

 كلية العلوم والتقنياتFST  بمراكش 
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 كلية العلوم والتقنياتFST  ببني مالل 

 كلية العلوم والتقنيات FST بفاس 

 كلية العلوم والتقنياتFST  بالمحمدية 

 كلية العلوم والتقنياتFST  بالسطات 

 كلية العلوم والتقنياتFST  بالرشيدية 

 FS كليات العلوم

 كلية العلومFS  بالرباط 

 كلية العلومFS  بتطوان 

 كلية العلومFS  باكادير 

 كلية العلومFS  بفاس 

 كلية العلومFS  بوجدة 

 كلية العلومFS  بمراكش 

 كلية العلومFS  بالجديدة 

 كلية العلومFS  بمكناس 

 كلية العلومFS  عين الشق بالدار البيضاء 

 كلية العلومFS  بن امسيك بالدار البيضاء 

 كلية العلومFS  بالقنيطرة 

 FLSH كليات اآلداب والعلوم اإلنسانية

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانيةFLSH  بالرباط 

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانيةFLSH  بوجدة 

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانيةFLSH  ببني مالل 

 لية اآلداب والعلوم اإلنسانيةكFLSH  بمراكش 

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانيةFLSH  بتطوان 

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانيةFLSH  بالجديدة 

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانيةFLSH  عين الشق بالدار البيضاء 

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانيةFLSH  بن امسيك بالدار البيضاء 

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانيةFLSH  بالمحمدية 

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانيةFLSH  ظهر المهراز بفاس 

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانيةFLSH  سايس بفاس 

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانيةFLSH  اسبمكن 

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانيةFLSH  بالقنيطرة 

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانيةFLSH  باكادير 

 FSJES كليات العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية

 كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعيةFSJES  بوجدة 

 يةكلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعFSJES  بسال 

 كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعيةFSJES  بفاس 

 كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعيةFSJES  بطنجة 

 كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعيةFSJES  بمراكش 

 كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعيةFSJES  بسطات 
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 كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعيةFSJES  ل بالرباطأكدا 

 كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعيةFSJES  السويسي بالرباط 

 كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعيةFSJES  عين السبع بالدار البيضاء 

 كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعيةFSJES  بالقنيطرة 

 كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعيةFSJES  بأكادير 

 دية واالجتماعيةكلية العلوم القانونية واالقتصاFSJES  بتطوان 

 FP الكليات المتعددة التخصصات

 الكلية المتعددة التخصصاتFP  بآسفي 

 الكلية المتعددة التخصصاتFP  بالجديدة 

 الكلية المتعددة التخصصاتFP  بخريبكة 

 الكلية المتعددة التخصصاتFP  بالرشيدية 

 الكلية المتعددة التخصصاتFP  بتارودانت 

 الكلية المتعددة التخصصاتFP  بالعرائش 

 الكلية المتعددة التخصصاتFP  بورزازات 

 كليات أخرى

 كلية علوم التربيةFSE  بالرباط 

 كلية الشريعةFC  بأيت ملول 

 ل الدينكلية أصوFOD  بتطوان 

 كلية اللغة العربيةFLA  بمراكش 

 كلية العلوم الشرعية بالسمارة 

 مؤسسات أخرى

 مؤسسة دار الحديث الحسنية 

 مركز التوجيه والتخطيط التربويCOPE  بالرباط 

 الجامعات

 جامعة القاضي عياض بمراكش 

 جامعة الحسن األول بسطات 

 جامعة محمد األول بوجدة 

 جامعة شعيب الدكالي بالجديدة 

 جامعة محمد الخامس بالرباط 

 جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء 

 جامعة عبد المالك السعدي بتطوان 

 عبد هللا بفاس جامعة سيدي محمد بن 

 جامعة المولى إسماعيل بمكناس 

 جامعة ابن طفيل بالقنيطرة 

 جامعة ابن زهر بأكادير 

 جامعة السلطان موالي سليمان ببني مالل 

  جامعة القرويين بفاس 

 جامعة األخوين 
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http://www.uae.ma/
http://www.usmba.ac.ma/
http://www.umi.ac.ma/
http://www.umi.ac.ma/
http://www.uit.ac.ma/
http://www.uit.ac.ma/
http://www.uiz.ac.ma/
http://www.uiz.ac.ma/
http://www.usms.ac.ma/website/
http://www.usms.ac.ma/website/
http://www.alquaraouiyine.com/
http://www.aui.ma/
http://www.aui.ma/


 

 

 جامعة محمد السادس لعلوم الصحة بالدار البيضاء 

 مواقع مهمة

 األقسام التحضيرية للمدارس العلياCPGE  

 الثانوية التأهيلية للتميز بابن جرير 

 أقسام شهادة التقني العاليBTS  

 مكتب التكوين المهني و إنعاش الشغلOFPPT  

 التسجيل بالتكوين المهنيOFPPT  

 قطاع التكوين المهني 

  التربية الوطنيةوزارة 

 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتكوين األطر 

 دليل البحث عن المؤسسات التعليمية بالمغرب 

 مواضيع االمتحانات اإلشهادية 

 قع اإلعالم والمساعدة على التوجيهمو 

  «أطروحات الدكتوراه المسجلة في مختلف الجامعات« :  أطروحتي 

 مركز التوجيه الوظيفي في قطاع التكوين المهني 

 األكاديميات

 أكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدنيAIAC  بالدار البيضاء 

 أكاديمية الفنون التقليديةAAT  بالدار البيضاء 

  بالدار البيضاء«  كازا موضة »أكاديمية 

 الدراسة بالخارج

 فرنساcampus  

 فرنساonisep  

 الواليات المتحدة األمريكية 

 كنداLe Centre d’information canadien sur les diplômes  
internationaux 

 ation internationaleBureau canadien de l’éduc 

 النمسا 

 سويسرا 

 إسبانيا 

 اليونان 

 المكسيك 

 افريقيا الجنوبية 

 الصين 

 ماليزيا 

 النرويج 

 بريطانيا 

 روسيا 

 ألمانيا 

 ألمانيا 

http://www.um6ss.ma/
http://www.um6ss.ma/
http://www.cpge.ac.ma/
http://www.lydex.ma/
http://www.lydex.ma/
http://e-bts.men.gov.ma/fr/Pages/Accueil.aspx
http://www.ofppt.ma/
http://www.inscription-ofppt.ma/
http://www.dfp.gov.ma/
http://www.dfp.gov.ma/
http://www.men.gov.ma/
http://www.enssup.gov.ma/
http://www.enssup.gov.ma/
http://www.men.gov.ma/Ar/Pages/annuaire.aspx
http://www.men.gov.ma/Ar/Pages/annuaire.aspx
http://cnee.men.gov.ma/
http://cnee.men.gov.ma/
http://albawaba.ma/
http://otrohati.imist.ma/
http://vcc.careercenter.ma/vcc/
http://vcc.careercenter.ma/vcc/
http://www.aviation.ma/acceuil.htm
http://aat.ac.ma/
http://cma.ma/
http://www.maroc.campusfrance.org/
http://www.onisep.fr/
http://www.studyusa.com/
http://www.studyusa.com/
http://www.cicic.ca/
http://www.cicic.ca/
http://www.cbie-bcei.ca/
http://www.cbie-bcei.ca/
http://www.oead.at/index.php?id=3017&L=1
http://www.oead.at/index.php?id=3017&L=1
http://www.crus.ch/homenavigation/accueil.php?L=1
http://www.crus.ch/homenavigation/accueil.php?L=1
http://www.mec.es/
http://www.mec.es/
http://www.alexander-edu.org/
http://www.alexander-edu.org/
http://amexcid.gob.mx/index.php/becas-y-cursos
http://amexcid.gob.mx/index.php/becas-y-cursos
http://www.studysa.co.za/
http://www.studysa.co.za/
http://en.csc.edu.cn/
http://en.csc.edu.cn/
http://www.mohe.gov.my/portal/en/
http://www.mohe.gov.my/portal/en/
http://www.unio.no/
http://www.unio.no/
http://www.dfe.gov.uk/
http://www.dfe.gov.uk/
http://www.edurussia.ru/
http://www.edurussia.ru/
http://www.studienwahl.de/fr/index.htm
http://www.studienwahl.de/fr/index.htm
http://www.hochschulkompass.de/index.html
http://www.hochschulkompass.de/index.html


 

 

 


