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اعامتدا عىل    معلومات حمينة   دليال يعرض   ، ضع بني أ يدي التلميذات والتالميذ ولك املهمتني مبجال التوجيه الرتبوي ن

املعنية   املؤسسات  من  الواردة  املبارايت  عالانت  وا  الوزارية  ادلراس برمس    املذكرات    * 2021/ 2022واجلامعي    املومس 

، وكذا ال قسام  مبوبة حسب القطاعات أ و اجملاالت التكوينية  التابعة أ و غري التابعة للجامعة،  مبؤسسات التعلمي العال   تتعلق 

ىل الحئة عتبات   (BTS)التحضريية للمدارس العليا، وأ قسام حتضري شهادة التقين العال  ضافة ا  ، ومعاهد التكوين املهين، ا 

   . 2018  –  2019  –2020-2021-2022الانتقاء يف بعض املعاهد واملدارس العليا لس نوات  

الرتبوي   العرض  من  التالميذ  بتقريب  كفيةل  عالمية  ا  مادة  توفري  يه  ادلليل  هذا  جناز  ا  من  ال ساس ية  الغاية  ن  ا 

ماكنيات ادلراسة اليت يتيحها هلم  والتكويين املتوفر وطنيا وهجواي،  بعد حصوهلم عىل شهادة الباكلوراي من هجة، ومن هجة   وا 

عىل التساؤل والبحث عن املزيد من املعلومات واس تقصاء ما جد يف ما ه راغبون يف معرفته؛ ل ن قرار   أ خرى، حتفزيه 

 لكونه يتعلق مبس تقبهل ادلراس واملهين. التوجيه يبقى قرارا فرداي ويتحمل فيه التلميذ مسؤوليته الاكمةل؛ نظرا  

أ و   املعاهد  أ و  اللكيات  حدى  ا  يف  ادلراس  مساره  ليبدأ   مؤهال  يصبح  الباكلوراي  امتحان  يف  التلميذ  جناح  فبعد 

 املدارس العليا، ويتلقى كفاايت ومعارف وهمارات يف اختصاص معني متكنه من بناء مس تقبهل املهين. 

                ينصح ب:   وال جناح معلية اختيار التوجيه 

للمرشوع   - املالمئة  التكوينية  العروض  ملعرفة  التوجيه  يف  املستشار  من  املعلومة  وطلب  التواصل 

 الشخيص؛ 

 مة الرغبات املعرب عهنا للمؤهالت ادلراس ية املتوفر علهيا؛ ء التأ كد من مال  -

 املس تجدات؛ زايرة املواقع اال لكرتونية للمؤسسات بصفة منتظمة لالطالع عىل لك   -

 احرتام أ جال التسجيل يف املواقع اال لكرتونية ووضع امللفات مبختلف املؤسسات؛  -

وحيدة،   الاكتفاء عدم   - مؤسسة  أ و  واحد  يف    ابختيار  التنويع  احلظوظ    الاختيارات ل ن  مبضاعفة  كفيل 

حدى املؤسسات املراد ولوهجا؛   للحصول عىل مقعد اب 

 .ة العشوائية والغري مدروس   الاختيارات جتنب   -

واملهين   املدرس  التوجيه  مبجال  املهمتني  لك  تطلعات  مس توى  يف  العمل  هذا  يكون  أ ن  صادقني  نمتىن  ال خري،  ويف 

غنائه   ن أ  واجلامعي، ونود    . ابملالحظات البناءة والهادفة   نشكر لك من ساه يف ا 

ىل أ نه قد تطر   : * ملحوظة  جراء املباراة ، ذلا    أ  نشري ا  بعض التغيريات عىل  مجةل من املعلومات الواردة يف س نة ا 

   . نرى من البد زايرة املواقع اال لكرتونية للمؤسسات واملعاهد واملدارس لالطالع عىل املس تجدات 

 



 
 

 

 المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني 

 للتربية والتكويناألكاديمية الجهوية 

 لجهة طنجة تطوان الحسيمة 
2 

 

 

 

 

بالمغربالحالي نظام التعليم الجامعي 
 

 نظام التعليم الجامعي بالمغرب: الوظائف والهندسة  •

 الدبلومات المعتمدة : نظام التعليم الجامعي بالمغرب •

 نظام التعليم الجامعي بالمغرب: نظام الوحدات •

 نظام التعليم الجامعي بالمغرب: استيفاء الوحدات •

 Universités du Marocين الجامعات بالمغربواعن •
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 الوظائف والتوجهات الرئيسية للتعليم الجامعي بالمغرب 

 

 الوظائف: ▪
 التعليم العالي في:  وظائفحدد الميثاق الوطني للتربية والتكوين 

 التكوين األساسي والمستمر؛ -

 العملية؛ إعداد الشباب لالندماج في الحياة  -

 البحث العلمي والتكنولوجي. -
 

 التوجهات: ▪

 األساسية لإلصالح بالتنصيص على:  التوجهات كما حدد 

 إعادة هيكلة التعليم العالي؛  -

تجميع مختلف مكونات التعليم لما بعد الباكلوريا وأجهزته المتفرقة حاليا وضم أكثر ما يمكن منها على صعيد   -

 بينهما؛ كل جهة، وتحقيق أوثق تنسيق 

كل حين - في  التوجيه  إعادة  وإمكانات  مشتركة وجسور  وجذوع  عالقات عضوية  التكوين    ،إقامة  من  كل  بين 

 البيداغوجي والتكوين التقني والمهني العالي والتكوين الجامعي؛

 إعادة بناء األسالك الجامعية؛ -

 توجيه الدراسات الجامعية نحو:  -

 األولوية في مجال التنمية االقتصادية واالجتماعية؛تلبية الحاجات الدقيقة وذات  •

 تركيز هيكلة الدراسات على مسالك ووحدات؛ •

 إحداث جذوع مشتركة وجسور بين المسالك؛ •

 ارتكاز سيرورة الطالب الجامعية على التوجيه والتقويم وإعادة التوجيه؛  •

 ترصيد المحصلة منها.   اكتساب الوحدات عن طريق المراقبة المستمرة واالمتحانات المنتظمة مع •
 

 

 الهندسة البيداغوجية العامة وتسميات الدبلومات الوطنية  
 

 ما هي المبادئ التي بني عليها النظام البيداغوجي؟ ▪
أسس النظام البيداغوجي انطالقا من نظرة شمولية للتكوين العالي وعلى مسارات تتكون من عدة فصول تفضي إلى   

 الدكتوراة.اإلجازة أو الماستر أو 

 فهذا النظام:   

 بالنظر إلى بنيته، هو متجانس مع أنظمة التكوين العالي الدولية؛ -

 بالنسبة لجميع التخصصات، تكوينات لتقوية اللغات والتواصل والتكنولوجيا الحديثة لإلعالم والتواصل؛  يدمج، -

عامة أو في مسلك ذي صبغة يسمح للطالب، بعد تكوين عام أساسي، بالتخصص سواء في مسلك ذي صبغة   -

 ممهننة؛ 

 يعطي الجامعات إمكانية إقرار مسالك خاصة بها؛  -

يقترح جسورا بين المسالك تسمح للطالب بإعادة التوجيه داخل مؤسسته أو المرور من مؤسسة إلى أخرى مع  -

 االحتفاظ بمكتسباته؛ 

 يسمح بالتخرج في جميع المستويات بدبلوم وطني؛ -

 عة بعد تجربة مهنية، تبعا لشروط معينة. يسمح بالعودة إلى الجام -
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 ما نوع الدبلومات المعتمدة في التعليم الجامعي؟ 
 يطلق على الدبلومات الوطنية المطابقة للهندسة البيداغوجية العامة المعتمدة التسميات التالية:

 

 الدبلومات المسلمة  مدة التكوين

 باكالوريا+ سنتان 
 DEUG) دبلوم الدراسات الجامعية العامة )

 DEUP) دبلوم الدراسات الجامعية المهنية )

 سنوات   3باكالوريا +  
 (LF)إجازة في الدراسات األساسية 

 LP)إجازة مهنية ) 

 سنوات  5باكالوريا +  
 (M)ماستر 

 (MS)ماستر متخصص 

 (D)دكتوراة سنوات  8باكالوريا +  
 

 ؟ (Semestre)ما المقصود بالفصل أو السداسي 
التدريس والمراقبة و   الفصل الفصل ستة عشر أسبوعا من  التكوين، ويتضمن  المخصصة لوحدات  الزمنية  الفترة  هو 

 التقييم.  

ثالث ويشمل كل فصل    ،جامعيين  فصلين على األقل، و تتضمن السنة    ساعة  360تقدر المدة الزمنية للفصل بحوالي  

 على األقل.  وحدات
 

 ؟ (Filière)ما هو المسلك  
عدة   المسلكيعد   أو  واحد  معرفي  حقل  إلى  تنتمي  الوحدات  من  متجانسة  ويتضمن مجموعة  للتكوين.  تدريجيا  مسارا 

 حقول معرفية. 

 يؤدي المسلك إلى : 

 فصول(  6)في  اإلجازة:المستوى األول  -

 فصول(  10)في  الماستر:المستوى الثاني -

 )في ستة فصول على األقل بعد الماستر(. الدكتوراة:المستوى الثالث -
 

 

 ما هي تركيبة المسلك؟ 
كل     اإلجازةمن    مسلكيتكون  فصول من    مسالك  على  ستة  للحصول  أربعة  العامة:  الجامعية  الدراسات  أو    ،دبلوم 

. وتتكون الفصول األربعة لدبلوم  فصل التخصصو   فصل للدراسات األساسية، يليها  دبلوم الدراسات الجامعية المهنية

وفصلين   التوجيه،  لتحديد  وفصل  تمهيدي  فصل  من  المهنية  الجامعية  الدراسات  دبلوم  أو  العامة  الجامعية  الدراسات 

بالنسبة   أما  المهني.  الطابع  ذات  للمسالك  بالنسبة  بعد   للماسترللتعمق  فيتكون كل مسلك من مسالكه من أربعة فصول 

 اسات األساسية وفصلين للتعمق. اإلجازة فصلين للدر
 

 

 كيف تتكون المحتويات البيداغوجية للمسالك؟ 
 : نات بيداغوجية في محتويات وحداته( مكو 3يشتمل المسلك، على ثالثة ) 

ي   -1 للتعليم  أساسي  المشتركمكون  الجذع  )يضم    ،عتبر  معين  معرفي  بحقل  مرتبط  مجموع    70%وهو  من 

 الوحدات(؛

القدرات اللغوية والتواصلية في الحقل المعرفي للمسلك وكذا التمهيد الستعمال التكنولوجيا الحديثة  مكون لتقوية   -2

 لإلعالم والتواصل؛ 

 مكون اختياري يشمل وحدات التخصص أو وحدات االنفتاح.   -3
 

 ؟ (Passerelles)ما معنى الجسور 
داخل نفس المؤسسة أو   إعادة التوجيهقصد منح الطالب إمكانية  مسالك أخرىمع  الجسورمد  مسلكيراعي كل  

من مؤسسة إلى أخرى مع االحتفاظ بمكتسباته. 

:
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 ؟ (Module) ما هي الوحدة 
 المكون األساسي لنظام التكوين.  الوحدةتعد 

يمكن أن تدرس في لغة واحدة أو في مجموعة من اللغات. وعنصر الوحدة تتكون من عنصر واحد إلى أربعة عناصر  

هو إما مادة تلقن في شكل دروس نظرية و/ أو أشغال توجيهية و/ أو أشغال تطبيقية و/ أو نشاط تطبيقي يمكن أن يتخذ  

 شكل عمل ميداني. ويمكن أن تجمع الوحدة بين هذه األشكال المختلفة. 
 

 حدة؟ما هو الغالف الزمني للو
 ( ساعة يشمل التدريس والتقييم.75تمتد وحدة التدريس لفصل دراسي واحد. ويعادل غالفها الزمني ما ال يقل على ) 

 

 ما هي شروط ولوج الدراسات الجامعية؟  
والمستجيبون لمعايير القبول التي تحددها كل جامعة    الطلبة الحاصلون على شهادة الباكلوريايلج الدراسات الجامعية  

 سسات التابعة لها. للمؤ
 

 ما هي شروط ولوج مسلك ما؟ 
التأطير على  الساهرون  األساتذة  لمقتضيات   ،يحدد  وفقا  عليها  ويصادق  الولوج،  لهذا  الخاصة  البيداغوجية   الشروط 

 ، كما يتم تحديد هذه الشروط في الملف الوصفي للمسلك.01-00القانون رقم  
 

 ما هي شروط التسجيل في سداسي ما؟ 
يتطلب التسجيل في الفصل االستجابة للمعارف المحتملة الالزم اكتسابها بالنسبة للوحدات المكونة للفصل. ويحدد الملف  

 الوصفي للوحدات هذه المعارف.

التسجيل في وحدة  أجل  اكتسابها من  الالزم  للمعارف  تعتبر مستجيبة  المقاصة.  استيفاؤها عن طريق  تم  إن كل وحدة 

 أخرى.
 

 يم نظام التقو 
 

يتناوله هذا   الطلبة عليها سلفا؛ ومن جملة ما  يتم إطالع  والكفاءات  المعارف والمؤهالت  لتقويم  نظاما  المؤسسة  تضع 

أوراق  الطلبة على  الدراسة وإجراءات اطالع  والتغيب عن  بالغش والتأخر  المرتبطة  التقويم والعمليات  النظام، طرق 

 االمتحانات. 
 

 ؟ (Validation)ما طرق التقويم و ما هو االستيفاء 
التحصيل   فتدبير  الجامعي.  البيداغوجي  النظام  في  الزاوية  حجر  يعتبر  والقدرات  المؤهالت  وكذا  المعارف  تقييم  إن 

المستوى   على  ترشيدا  أكثر  تعتبر  المراقبة  في  الطريقة  هذه  للمعارف.  المستمرة  المراقبة  لنظام  سيخضع  والتعلم 

متنوعة ودينامية من االختبارات    اغوجي من حيث تفضيل العالقة التفاعلية خالل الدرس وكذا ارتكازها على أشكالالبيد 

تنظيم  إمكانية  إلى  باإلضافة  للمراقبة  أخرى  وسيلة  أية  أو  التداريب  أو  التقارير  أو  العروض  أو  والفروض  كالروائز 

 امتحان نهائي عند االقتضاء.
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 كيف نستوفي وحدة ما؟ 
، على أال تقل أية نقطة من النقط المحصل عليها  20على    10تفوق   بالحصول على نقطة تعادل أو  استيفاء الوحدةيتم  

 الوحدة.في باقي العناصر المكونة لها عن النقطة األدنى المحددة في الملف الوصفي لهذه 
 

 ما هي شروط استيفاء فصل أو سداسي ما؟ 
بالنسبة لوحدات الفصل يساوي أو يفوق   على  10يتم استيفاء فصل من فصول اإلجازة إذا كان المعدل المحصل عليه 

 .20على  5، وشريطة أال تقل النقطة المحصل عليها في كل وحدة من هذه الوحدات عن  20
 

 ما هي شروط استيفاء مسلك ما؟ 
أو إذا تم استيفاء كل الفصول المكونة    ،يتم استيفاء مسلك ما إذا تم استيفاء جميع الوحدات المكونة له كل واحدة على حدة

 له. ويخول استيفاء المسلك الحصول على الدبلوم المطابق.
 

 ؟  (Rattrapage)ما هو االستدراك
باجتياز اختبار  ،   20على    05طة تعادل أو تفوق  نقيسمح لكل طالب لم يتمكن من استيفاء وحدة ما، وحصل فيها على  

استدراكي وفق اإلجراءات المحددة من طرف كل جامعة، ويمكن االحتفاظ بالنقط المحصل عليها في عناصر الوحدة 

 . 20على  10التي تعادل أو تفوق  
 

 ؟  (Capitalisation)ما هو الترصيد
للطالب بالتحصيل النهائي للوحدة التي تم استيفاؤها لتصبح ملكا له. يسمح  مبدأ بيداغوجيا متجددا يعترف    الترصيديعتبر  

بتنظيم   أخرى،  جهة  من  ويسمح  الجامعي  التطور  لمراحل  عقالني  بتدبير  جهة،  من  للطالب  الحياة  مدى  التراكم  هذا 

 مرار. مع توفير إطار يسمح بالعودة إلى الجامعة باست ،عالقات وظيفية بين الجامعة والمستقبل المهني
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 الهندسة البيداغوجية العامة 
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 العناوين المتوفرة  الجامعات 

 جامعة القرويين  
 فاس  

 فاس  – 2509ص.ب.
 0535641013الفاكس :            0535641006الهاتف : 

 جامعة محمد الخامس 
 الرباط–أكدال 

 الرباط  -شالة   554شارع األمم المتحدة،ص.ب.
 0537671401الفاكس :         0537272750الهاتف :

www.um5a.ac.ma 

 جامعة محمد الخامس 
 الرباط –السويسي  

الرباط  – 8007الشرقاوي ص.ب.ملتقى شارع عالل الفاسي و مفضل   
 0537681163الفاكس:          0537774387الهاتف :

www.um5a.ac.ma 

 جامعة الحسن الثاني  
 الدار البيضاء  –عين الشق 

 الدار البيضاء  –شارع طارق بن زياد   19
 0522276150الفاكس :            0522273737الهاتف:

www.uh2c.ac.ma 

 جامعة الحسن الثاني  
 المحمدية  

 المحمدية  150شارع الحسن الثاني ،ص.ب.
 0523314634الفاكس:         0523314635الهاتف: 

www.univ2m.ac.ma 

 جامعة سيدي محمد بن عبد للا 
 فاس   

 فاس – 2626طريق أزمور ،ص.ب.
 0535609650الفاكس :          0535609660الهاتف :

www.usmba.ac.ma 

 جامعة القاضي عياض 
 مراكش 

 مراكش   – 511شارع األمير موالي عبد للا،ص.ب.
 0524434494:الفاكس           0524434813الهاتف :

www.ucam.ac.ma 

 جامعة محمد األول 
 وجدة

 وجدة  –  524ص.ب.
 0536500609الفاكس :        0536500612الهاتف :

Websever1.ump.ma  

 جامعة عبد المالك السعدي 
 تطوان

 تطوان  –مرتيل   211زنقة موالي الحسن ،ص.ب.
 0539979053الفاكس :         0539979128:الهاتف 

www.uae.ma 

 جامعة شعيب الدكالي  
 الجديدة 

 الجديدة  – 299شارع جبران خليل جبران ،ص.ب.
 0523344449الفاكس :       0523344447الهاتف :

www.ucd.ac.ma 

 جامعة الحسن األول  
 سطات 

 طريق البيضاء ،سطات   3المركب الجامعي ،كلم 
 0523721274الفاكس :     0523721275الهاتف :

www.uh1.ac.ma 

 جامعة المولى إسماعيل  
 مكناس  

 مكناس   298،ص.ب. 2مرجان 
 0535467305الفاكس :       0535467306الهاتف :

www.umi.ac.ma 

 جامعة ابن طفيل  
 القنيطرة  

 القنيطرة  –شارع الجامعة  242المركب الجامعي،ص.ب.
 0537374052الفاكس :      0537329200الهاتف :

ibntofail.ac.ma-www.univ 

 جامعة ابن زهر  
 اكادير  

 اكادير  – S/32ص.ب.
 0528227260الفاكس :      0528227125الهاتف :

www.univ.ibnzohr.ac.ma 

 السلطان موالي سليمان  جامعة 
 بني مالل 

 بني مالل  محمد الخامسشارع   591ص.ب. 
 0523481315الفاكس :      0523480218الهاتف :

www.usms.ac.ma 
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http://www.um5a.ac.ma/
http://www.um5a.ac.ma/
http://www.uh2c.ac.ma/
http://www.univ2m.ac.ma/
http://www.usmba.ac.ma/
http://www.ucam.ac.ma/
http://www.uae.ma/
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http://www.uh1.ac.ma/
http://www.umi.ac.ma/
http://www.univ-ibntofail.ac.ma/
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 المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني 

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

 طنجة تطوان الحسيمة لجهة  

 

 

 

الكليات ذات الولوج المفتوح

التابعة لجامعة عبد المالك السعدي
 

داب والعلوم   •
آ
نسانيةكلية ال  FLSH تطوان   –الإ

 FSJES طنجة –كلية العلوم القانونية والقتصادية والجتماعية  •

 FS تطوان   –العلومكلية  •

 FSJESكلية العلوم القانونية والقتصادية والجتماعية بتطوان  •

  FPLالعرائش –  الكليةالمتعددةالتخصصات •

جازة المؤسسات الجامعية خارج الجهة المستقبلة للطلبة بسلك • نظر الصفحة الإ
 
( 175  )ا



 

 

 المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني 

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

 10 لجهة طنجة تطوان الحسيمة 

 
   

 التخصصات المتوفرة

 المسالك الدراسية  الروافد 

 ،تطوان، و الفنيدق -والمضيق ،أصيلة-طنجة

 ،ناوشفش، ووالعرائش ،أنجرة-والفحص

 .والحسيمة ،ووزان

 ؛اإلسالمية الدراسات -

 ؛الدراسات العربية -

  ؛الدراسات الفرنسية -

 ؛ الدراسات اإلنجليزية -

  ؛الدراسات اإلسبانية -

 ؛ التاريخ والحضارة -

 ؛ وإعداد المجالا الجغرافي -

 ؛ علم االجتماع -

 .الفلسفة -

 

 ملف التسجيل 
 

 يسلم بالكلية؛مطبوع  -

 ؛شهادة البكالوريا األصلية -

 ؛ من شهادة البكالوريا مصادق عليها نسخ 4 -

 البكالوريا مصادق عليها؛نسخة من كشف نقط  -

 ؛ اممصادق عليه من بطاقة التعريف الوطنية نسختان -

 شمسية؛ صور  4 -

 الطالب)ة(؛وعنوان  اسم متنبرة تحمل  أظرفة 4 -

 .مطبوع التسجيل األولي -

 

 ملحوظة 
 

 .المستجداتبصفة منتظمة لالطالع على كل  للمؤسسةزيارة الموقع اإللكتروني  المترشح)ة(يجب على  -
 

 للتواصل 
 

 الموقع اإللكتروني  الهاتف العنوان المؤسسة 

كلية اآلداب والعلوم  

 تطوان ب اإلنسانية 

 210:ص ب -طريق تطوان 

 تطوان.  -مارتيل  -

05 39 68 96 59 

05 39 97 90 53 
www.flsht.ac.ma 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.flsht.ac.ma/


 

 

 المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني 

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

 11 لجهة طنجة تطوان الحسيمة 

 

 

 

 التخصصات المتوفرة
 

 

 

 

 ملف التسجيل 
 

 ؛ يستنسخ من موقع الكلية  التسجيل األولي مطبوع -

 ؛شهادة البكالوريا األصلية -

 ؛ ا من شهادة البكالورياممصادق عليه تاننسخ -

 ؛ من بطاقة التعريف الوطنيةمصادق عليهما نسختان  -

 ؛ من الحجم الصغير شمسيتان صورتان -

 .متنبران يحمالن عنوان الطالب)ة( ظرفان -

 

 ملحوظة 
 

باألمر بنفسه، وال يحق ألحد أن يقوم مقامه إال بالنسبة    )ة(التسجيل عملية شخصية يقوم بها الطالب)ة( المعني  عملية  -

 هم.ء أمورولياأقين ب وسنة. وفي هذه الحالة يمكنهم أن يكونوا مرف 18للطلبة الذين تقل أعمارهم عن 

. بصفة منتظمة لالطالع على كل المستجدات للكلية يجب على المترشح)ة( زيارة الموقع اإللكتروني  -  

 تواصل لل

 
 

 

 

 

 

 

 المسالك الدراسية الروافد

الفنيدق،   -أصيلة، والمضيق-طنجة

أنجرة، -وتطوان، والفحص

والعرائش،وشفشاون، ووزان، 

 والحسيمة. 

 ؛القانون باللغة العربية -

 ؛القانون باللغة الفرنسية -

 . والتدبيرعلوم االقتصاد  -

 الموقع اإللكتروني  الفاكس /الهاتف العنوان المؤسسة 

كلية العلوم القانونية 

واالقتصادية 

 طنجة  -واالجتماعية

  طنجة الرئيسية 1373 .ب .ص

 . طنجة –

 الهاتف:

05 39 39 39 32 / 18 

 الفاكس:  

05 39 39 39 70 

http://fdtanger.ma 

FSJES 

 

 



 

 

 المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني 

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

 12 لجهة طنجة تطوان الحسيمة 

 

 
 

 المتوفرة التخصصات
 

 

 ملف التسجيل 
 

 inscription.uae.ac.ma-http://preورقة التسجيل المحتوية على رمز التسجيل في الموقع   -

 ؛ صلية + نسختان مصادق عليهااأللبكالوريا شهادة ا -

 من كشف نقط السنة الثانية من البكالوريا؛  ةنسخ -

 مصادق عليهما  بطاقة التعريف الوطنيةنسختان من  -

 الطالب)ة( مع طوابع بريدية؛  تحمل اسم وعنوان ةأظرف 4 -

 شمسية من حجم البطاقة الوطنية؛ صور  4 -

طبية    - الكلية  شهادة  موقع  من  الوثيقة  )يمكن سحب  الطالب)ة(  إقامة  مكان  في  الصحية  المرافق  بأحد  تعبئتها    يتم 

www.fst.ac.ma) . 
 

 سجيل إجراءات الت
 

 .  www.fst.ac.ma نترنيت من خالل موقع الكليةالتسجيل المسبق عبر األ  -

 .التسجيل النهائي المباشر خالل الفترة التي تحددها الكلية -
 

 ملحوظة 
 

 .على كل المستجدات لالطالعبصفة منتظمة  للكليةزيارة الموقع اإللكتروني   المترشح)ة(يجب على  *

 

 للتواصل 
 

 

 

الدراسية لكاالمس الروافد  

 ، الفنيدق -والمضيق ،أصيلة-طنجة

، العرائش، وأنجرة-والفحص،وتطوان

 .الحسيمة، وووزان،ناوشفشو

 ؛ )الرياضيات / المعلوميات( والتطبيقات ة والمعلومياتالرياضيالعلوم  -

 ؛ ((SMP فيزياءالعلوم مادة  -

 ؛ ((SMC كيمياءالعلوم مادة  -

 ؛( (SVIعلوم الحياة -

 .( (STUعلوم األرض والكون -

 الموقع اإللكتروني  الهاتف العنوان المؤسسة 

 تطوان - العلومكلية 
  –2121المحنش الثاني.ص.ب: 

 . 93030تطوان، 
05 39 99 64 32 www.fst.ac.ma 

 FS 

http://www.fst.ac.ma/
http://www.fst.ac.ma/
http://www.fst.ac.ma/


 

 

 المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني 

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

 13 لجهة طنجة تطوان الحسيمة 

 

 
 

 

 

 التخصصات المتوفرة
 

 

 مدة التكوين 
المستوى الدراسي 

 المطلوب
 دبلومات التخرج  المسلك 

 سنوات 3

بكالوريا علوم اقتصادية  

 أو علوم أو ما يعادلها   
• Sciences Economiques et Gestion  اإلجازة في الدراسات

 األساسية 
 Droit • بكالوريا جميع الشعب 

 سنة

دبلوم الدراسات  

الجامعية العامة أو ما  

 يعادله  

(DEUG   -  DUT 

BTS – DTS) 

 دراسة الملف + مباراة

• Banque Assurance 

• Droit et Gestion de L’Entreprises 

• Informatique de Gestion 

• Management Logistique et Transport 

• Management des Organisations 

• Management Touristique et Hôtelier 

 اإلجازة المهنية

 اإلجازة  سنتان 

 قانون األعمال  •

ة القانون اإلداري و تدبير التنمي •  

سياسة الجماعات الترابية و  الحكامة •  

 المهن القانونية و القضائية  •

 ماستر العلوم الجنائية •

 ماستر القانون المدني والتحوالت االقتصادية  •

والمعامالت اإلئتمانية ماستر العقار   •  

 التدبير االستراتيجي للسياسات العمومية األمنية  •

• Finance Audit et Contrôle de Gestion 

• Finance Islamique 

• Gestion Informatique de l’Entreprise  

• Management Logistique et Stratégie 

• Management des Ressources Humaines 

• Management des Systèmes 

d’Information . 

• Master Droit, Politiques et 

Développement 

 استرم

 

 

  ملف التسجيل 
 

 للكلية؛  على البوابة اإللكترونيةاألولي   مطبوع التسجيل -

 مصادق عليها؛ نسخ  4+  للبكالوريا لشهادة األصلية ا -

 ؛ مصادق عليهما من بطاقة التعريف الوطنية نسختان -

 شمسية صغيرة الحجم؛ صور  4 -

 .)ة(اسم وعنوان الطالب  تحمل متنبرة أظرفة 4 -
 

 ملحوظة 
 

 . على كل المستجدات  لالطالعبصفة منتظمة للكلية زيارة الموقع اإللكتروني  المترشح)ة(يجب على  -
 

 للتواصل 

 

 الموقع اإللكتروني  الهاتف العنوان المؤسسة 

كلية العلوم القانونية واالقتصادية  

 FSJES    واالجتماعية بتطوان 
 طريق مرتيل، تطوان.

 
05 39 68 70 86  www.fsjeste.ma   : الهاتف

FSJES 

 

http://www.fptetouan.ma/wp-content/uploads/2014/09/Droit-des-affaires.pdf
http://www.fptetouan.ma/wp-content/uploads/2014/09/Droit-administratif-et-gestion-de-d%C3%A9veloppement.pdf
http://www.fptetouan.ma/wp-content/uploads/2014/09/Droit-administratif-et-gestion-de-d%C3%A9veloppement.pdf
http://www.fptetouan.ma/wp-content/uploads/2014/09/Droit-administratif-et-gestion-de-d%C3%A9veloppement.pdf
http://www.fptetouan.ma/wp-content/uploads/2014/09/m%C3%A9tiers-juridiques-et-judiciaires.pdf
http://www.fptetouan.ma/wp-content/uploads/2014/09/FINANCE-AUDIT-ET-CONTROLE-DE-GESTION.pdf
http://www.fptetouan.ma/wp-content/uploads/2014/09/FINANCE-ISLAMIQUE.pdf
http://www.fptetouan.ma/wp-content/uploads/2014/09/Master-GIE.pdf
http://www.fptetouan.ma/wp-content/uploads/2014/09/MANAGEMENT-LOGISTIQUE-ET-STRATEGIE.pdf
http://www.fsjeste.ma/


 

 

 المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني 

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

 14 لجهة طنجة تطوان الحسيمة 

 
 

 

 التخصصات المتوفرة
 

 

 

 

 ملف التسجيل 
 وصل التسجيل القبلي المتوصل به بعد التسجيل على البوابة اإللكترونية؛  -

 شهادة البكالوريا؛ نسخ مصادق عليها من  4الشهادة األصلية للبكالوريا +  -

 نسخة مصادق عليها من بيان النقط المحصل عليها في البكالوريا؛ -

 ؛ نسختان مصادق عليهما من بطاقة التعريف الوطنية -

 الملف الطبي؛ -

 صور شمسية حديثة؛  6 -

 أظرفة متنبرة تحمل اسم وعنوان الطالب )ة(؛ 4 -

 وصل التأمين برسم الموسم الدراسي. -
 

 للكلية بصفة منتظمة لالطالع على كل المستجدات.زيارة الموقع اإللكتروني  المترشح)ة(يجب على :  ملحوظة 

 للتواصل 
 
 

 

 مدة التكوين 

 
 المسلك  المستوى الدراسي المطلوب

دبلومات  

 التخرج 

 سنوات 3

 Sciences de la Matière Physique بكالوريا علوم رياضية أو علوم فيزيائية

اإلجازة في  

الدراسات  

 األساسية 

 Sciences Economiques et Gestion بكالوريا علمية أو علوم اقتصادية

 Sciences Mathématiques et Informatique أو علوم تجريبية  بكالوريا علوم رياضية

 Sciences Mathématiques et Applications بكالوريا علوم رياضية أو علوم فيزيائية

 Sciences de la Vie بكالوريا علمية

 Droit arabe بكالوريا جميع الشعب 

 سنتان 
 اإلجازة  

 اختبار كتابي + مقابلةدراسة الملف + 

• Master de Mathématiques 

Appliquées (MMA) 

• Master de Management et Finance 

(MMF) 

• Master de Bio ressources et 

Environnement (MBE) 

• Master de Système Intelligents et 

Développements des Systèmes 

Décisionnels 

 ماستر 

 

 

 

 سنتان 

 

قتصادية أو علوم  في العلوم االاإلجازة 

أو ما يعادله من أحد  3التدبير، باك +

قتصاد. خريجي مدارس الهندسة مدارس اال

 خبرة في تدبير المقاوالتالمتوفرين على 

 

 اختبار كتابي + مقابلةدراسة الملف + 

• Master d’Accompagnement 

Entrepreneurial (MAE) 

 ر ماست

 متخصص 

 الموقع اإللكتروني الفاكس /الهاتف العنوان المؤسسة 

الكلية المتعددة التخصصات  

 العرائش  -

شارع عمر بن عبد العزيز،  

 ، العرائش.745،92004ص.ب. 

 الهاتف: 63/ 60 39 52 39 05

 61 39 52 39 05الفاكس:
www.fpl.ac.ma 

FPL 

 

 

http://www.fpl.ac.ma/


 

15 

 

 

 قطاع العلوم اإلسالمية
 

 

صول الدين •
 
 FODبتطوان كلية ا

 EDHHبالرباط  دار الحديث الحسنية •

نية •
آ
 IMLEQبالرباط  معهد محمد السادس للقراءات و الدراسات القرا

سالمية بالدارالبيضاء  •  مدرسة العلوم الإ

 

 

 

 

 

 



 

 

 المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني 

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

 16 لجهة طنجة تطوان الحسيمة 

 

 
 

 

 التخصصات المتوفرة
 

الدراسية  لك االمس الروافد   

 جميع عماالت وأقاليم المملكة 
 الحديثية. أصول الدين والدراسات القرآنية و -

 . لفكراإلسالمي والفلسفة وعلوم األديانا -

 

 شروط الولوج 
 

 .يلتحق بهذه الكلية الحاصلون على شهادة البكالوريا جميع الشعب )دون مراعاة التوزيع الجغرافي(
 

 ملف التسجيل 
 

 inscription.uae.ac.ma/-http://pre استمارة التسجيل تسحب مباشرة بعد التسجيل بالموقع اإللكتروني للكلية -

 ؛ نسخ مصادق عليها 2صلية + األلبكالوريا شهادة ا -

 نسخة من كشف النقط للبكالوريا مصادق عليها؛  -

 ؛ مصادق عليهما من بطاقة التعريف الوطنية تاننسخ -

 للذين ال يتوفرون على البطاقة الوطنية البيومتيرية؛  نسخة من عقد االزدياد  -

 فوتوغرافية من الحجم الصغير؛ صور  4 -

 ؛الطالب)ة(متنبرة تحمل اسم وعنوان أظرفة  4 -

في استمارة التسجيل   يحمل إسمه واإلدالء به)  (Gmailيتعين على كل طالب التوفر على بريد إلكتروني شخصي  *

 الملف.الذي سيمألها أثناء وضع 
 

 ملحوظة 
 

 . على كل المستجدات  لالطالعبصفة منتظمة للكلية زيارة الموقع اإللكتروني  المترشح)ة(يجب على  -
 

 للتواصل 
 

 

 
 

 

 
 

 الفاكس /الهاتف العنوان المؤسسة 
                      الموقع اإللكتروني  

 البريد اإللكتروني   +

  كلية أصول الدين

 بتطوان 

الطريس،  عبد الخالق شارع 

 ، تطوان.  95ص.ب: 

05 39 97 11 07 الهاتف:   

 69 39 97 39 05: الفاكس

www.fod.ac.ma  

fod.ac.ma@gmail.com 

FOD 

http://pre-inscription.uae.ac.ma/


 

 

 المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني 

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

 17 لجهة طنجة تطوان الحسيمة 

 

 

 أهداف التكوين 
 

 ،عموما الشرعية العلوم وفي الشريف النبوي الحديث  في  علماء تكوين إلى دار الحديث الحسنية،مؤسسة  تهدف

 .  اإلسالمية العلوم في أكفاء ينصص متخ إلى الدولة ومؤسسات  المغربي المجتمع تلبية حاجة  د صق
 

 التخصصات المتوفرة
 

 الدبلوم مدة الدراسة  التخصص

 سلك التكوين األساسي المتخصص

     أربع سنوات  

 ( فصول )ثمانية

منها سنة تحضيرية      

 ) فصالن تحضيريان(  

 .إجازة دار الحديث الحسنية في علوم الدين

 

 شروط الترشيح 
 

أو شهادة بكالوريا التعليم الثانوي  ،  التعليم الثانوي  بكالورياحاصال على شهادة  أن يكون    المترشح)ة(يشرط في   ▪

 ؛أو ما يعادلهما الدراسية الجارية أو السنة الماضية للسنة العتيق

الفرنسية    والمعدل المحصل عليه في كل من اللغة العربية واللغة،  20من    12عن  ال يقل    معدل عام للبكالوريا ▪

 . 20من  12في سنتي البكالوريا ال يقل عن )اإلنجليزية أو اإلسبانية( واللغة األجنبية الثانية 

 ، ) تقريبا حسب إعالن المباراة()أربعين( مقعدا 40د الدراسية المتبارى عليها في يحدد عدد المقاع *

 نظام الولوج  
 

 : على االختبارات الكتابية اآلتيةالمباراة  تشتمل 

 ؛ (3)المدة ساعتان، المعامل   اختبار في الثقافة اإلسالمية ▪

 ؛ (3)المدة ساعتان، المعامل اختبار في اللغة العربية  ▪

 ؛ (2)المدة ساعتان، المعامل الفرنسية  اللغةاختبار في  ▪

 . )2)المدة ساعتان، المعاملاإلنجليزية أو اإلسبانية اختبار في اللغة  ▪
 

 ملف الترشيح 
 

المشاركة  - فيه  خطي  طلب  يبيـن  المؤسسة،  مدير  إلى  ورقم    المترشح)ة(  موجه  وعنوانه  والعائلي  الشخصي  اسمه 

اإللكتروني   الهاتف اإلنجليزية    ،e-mailوبريده  التالية:  اللغات  بين  من  والثانية  األولى  األجنبيتين  اللغتين  ويحدد 

 والفرنسية واإلسبانية؛ 

 ؛ مصحوبة بنسخة من قرار المعادلة عند االقتضاء((نسخة لشهادة البكالوريا مصادق عليها  -

 االمتحان الجهوي(؛  )االمتحان الوطني وفي سنتي البكالوريا  عليها  ةالنقط المحصل  ي  ف  أصال كش   -

 ؛ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها -

المؤسسة  * إدارة  لدى  الترشيح  ملف  الطلبة(  يودع  شؤون  البريد  ،  )مصلحة  عبر  يرسل  المحددة  أو  اآلجال  إلى  في 

 .العرفان، الرباط 6549، حي الرياض، ص.ب: 456دار الحديث الحسنية، شارع الزيتون، رقم   العنوان:

 يتم التوصل بملفات الترشيح في اآلجال المحددة في إعالن المباراة. 

االخيعل ن    * مواعيد  وعن  األولي  االنتقاء  نتيجة  المؤسسة،عن  مقر  في  الكتابية  اإلنترنت  وفيتبارات  على  :  موقعها 

www.edhh.org   ،ويعتبر ذلك بمثابة استدعاء. 

 . ن عن النتيجة النهائية وعن موعد التسجيل بالكيفية نفسهايعل   *
 

 للتواصل 
 

 EDHH 

 دار الحديث الحسنية
 //:ma/www.edhh.org http.   .العرفان، الرباط  6549، حي الرياض، ص.ب: 456شارع الزيتون، رقم 

 

http://www.edhh.org/
http://www.habous.gov.ma/
http://www.habous.gov.ma/
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 18 لجهة طنجة تطوان الحسيمة 

 

 
 أهداف التكوين 

 

السادسيهدف   القرآنية  معهد محمد  القراءات    للقراءات والدراسات  تكوين قراء متميزين وعلماء متخصصين في  إلى 

والدراسات القرآنية، مع اإللمام بمناهج البحث العلمي، والقدرة على إنجاز دراسات جادة ورصينة تبرزعظمة القرآن 

 .المعرفة اإلنسانية بالتعريف به ونشر تعاليمه في أرقى صورة الكريم وأسراره وحقيقته، وتوسيع
 

 التخصصات 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 شروط الترشيح 
 

 أو ما يعادلها؛ البكالورياشهادة  ▪

 ؛حافظا لكتاب هللا تعالى كامال المترشح)ة( أن يكون ▪

 . سنة في تاريخ إجراء المباراة 30وز عمره اأال يتج  ▪
 

 نظام الولوج  
 

الكريم  ▪ القرآن  في حفظ  الكريم   كامال؛  اختبار شفوي  القرآن  حفظ  في  اختبار شفوي  من حفظ  )  إجراء  للتحقق 

 الكريم كامال، وال يسمح لمن لم يكن حافظا له بالمشاركة في االختبارات الكتابية(؛المترشح)ة( للقرآن 

 (؛1ساعات، المعامل  3)المدة  علوم القرآن والحديث مادةفي كتابي اختبار  ▪

العربيةكتابي  اختبار   ▪ اللغة  اللغويةفي  بالقضايا  تتعلق  أسئلة  عن  اإلجابة  و  تلخيصه  و  نص  شكل  يتضمن   ،  

 (؛1ساعات، المعامل  3)المدة  ة فيه الفكرية الوارد و

 (.1)المدة ساعتان، المعامل  الثقافة العامةفي كتابي اختبار  ▪
 

 ملف الترشيح 
 

 ورقم   اسمه الشخصي و العائلي وعنوانه المترشح)ة(يبين فيه  يوجه إلى مدير المعهد،خطي  طلب المشاركة ▪

 الشعبة التي يختارها؛ و هاتفه

 ؛ مصحوبة بنسخة من قرار المعادلة عند االقتضاء((البكالوريا مصادق عليها شهادة من نسخة  ▪

 ؛نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها ▪

 الثالثة؛  التأهيلي الثانوي سنوات  عليها في  ف النقط المحصلوكشالنسخ األصلية ل ▪

 ؛)ة(صورتان شمسيتان للمترشح  ▪

 ؛المترشح)ة(ظرفان يحمالن الطابع البريدي واسم وعنوان  ▪

البريد  أو يرسل عبر  المؤسسة  إدارة  لدى  الترشيح  للقراءات  إلى    العادي،  يودع ملف  السادس  الدراسات ومعهد محمد 

 . ، ديور الجامع، الرباط2زنقة الداهومي، رقم  القرآنية،

 المحددة في إعالن المباراة. يتم التوصل بملفات الترشيح في اآلجال 
 

 للتواصل 
 

 

 

 الشهادة   مدة الدراسة  التخصص

 سلك اإلجازة 

 تخصص القراءات القرآنية  -

 تخصص الدراسات القرآنية  -

 اإلجازة  أربع سنوات 

رسلك الماست  

 مقعدا(  15)تخصص القراءات القرآنية  -

 مقعدا(  15)تخصص الدراسات القرآنية  -

 الماستر سنتان 

 IMLEQ

 الدراسات القرآنية و معهد محمد السادس للقراءات

 /http://www.habous.gov.ma    ، ديور الجامع، الرباط2زنقة الداهومي، رقم 

http://www.habous.gov.ma/


 

 

 المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني 

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

 19 لجهة طنجة تطوان الحسيمة 

 
 

 التكوين أهداف 
 

 العربية اللغة وعلوم  وتاريخها األديان وعلوم الشرعية العلوم  مجال في تكوينمدرسة العلوم اإلسالمية بالدارالبيضاء إلى ال   تهدف 

 العلوم اإلسالمية تطوير في المساهمة على قادرين لجعلهم  والمعرفية العلمية المؤهالت من الطلبة تمكين، مع األخرى واللغات

 .اإلسالمية الثقافة وبعث
 

 نظام الدراسة
 

 : التاليين السلكين وفق والتدريس التكوين ينظم 

 ؛ والبحث  للمناهج ووحدات دراسية وحدات مسلك كل ويضم  ، مسالك على ويشتمل :العليا العالمية سلك - 

 ة؛ الدكتورا  سلك - 

 . خارجي المدرسة نظام  - 

  :التكوين مدة

 ؛ البكالوريا  بعد سنوات 5  :العليا العالمية سلك - 

 .العليا العالمية بعد سنوات  3: الدكتوراة سلك - 
 

 شروط الترشيح 
 

 :الطلبة وجه في العليا العالمية لسلك األولى السنة ولوج يفتح

 ؛ الثانوي التعليمب البكالوريا شهادة على الحاصلين* 

 ؛ الكريم للقرآن والحافظين *

 .المباراة هذه إجراء تاريخ في سنة ثالثين سنهم يتجاوز ال والذين* 
 

 نظام الولوج  
 

 :مراحل ثالث  على المباراة تنظم

 .ملفاتهم  دراسة طريق عن المترشحين انتقاء فيها يتم   :األولى المرحلة

 .الكريم  القرآن  حفظ من التحقق فيها يتم   :الثانية المرحلة

 .الثانية المرحلة في للمقبولين كتابية اختبارات إجراء فيها يتم  :  الثالثة المرحلة

 : يلي ما على االختبارات تشتمل و

 ؛ (2 المعامل ساعات، 3 :المدة ) وعلومها العربية اللغة في اختبار -

 ؛ (2 المعامل ساعات، 3 :المدة (الشرعية   العلوم  في اختبار -

 . (2 المعامل ساعتان، ) المدة  المترشح)ة(اختيار حسب اإلنجليزية، اللغة أو الفرنسية اللغة في اختبار -
 

 ملف الترشيح 
 :ويتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية

 البريدي واإللكتروني؛ طلب مكتوب يبين فيه المترشح)ة( اسمه الشخصي والعائلي وعنوانه -

 ؛ نسخة مشهود بمطابقتها ألصل شهادة البكالوريا -

 ؛ البطاقة الوطنية للتعريف الخاصة بالمترشح)ة( نسخة مشهود بمطابقتها ألصل  -

 ؛ النسخ األصلية لكشوف النقط المحصل عليها برسم طور أو سلك البكالوريا -

 ؛ فوتوغرافية للمترشح)ة( ة صور -

 .طابعا بريديا والعنوان الشخصي للمترشح)ة( يحمل  بريدي ظرف -
 

 للتواصل 
 

 العنوان التالي:ترسل ملفات الترشيح في اآلجال التي يتم تحديدها في إعالن المباراة على 

 .البيضاء الدار الثاني، الحسن مسجد أنفا، اإلسالمية، العلوم مدرسة

 

       



 

20 

 

 

 

القطاع الفالحي
 

 ENFI    المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين بسال •

 ENAM   المدرسة الوطنية للفالحة  بمكناس •

  IAV  بالرباط   معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة •

راضي بمكناس   مسح و  المتخصصين في الهندسة القروية  التقنييندمعه •
 
  ITSGRTال

  IFTA    معاهد تكوين تقنيين فالحيين •

 IRTSEFوالغابات بسال     المعهد الملكي للتقنيين المتخصصين في المياه •

 بسال  معهد التقنيين المتخصصين في الميكنة الفالحية والتجهيز القروي ببوقنادل •

 ITSATمعهد التقنيين المتخصصين في الفالحة بتطوان   •

  معهد التقنيين المتخصصين في الفالحة بالعرائش      •
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 21 لجهة طنجة تطوان الحسيمة 

 
 

 أهداف التكوين 
 

ويحصل الطالب)ة(  ، في المجال الغابوي متخصصينتهدف المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين إلى تكوين أطرعليا 

على دبلوم مهندس دولة غابوي في أحد التخصصات التي توفرها الدراسة بهذه المؤسسة. و تدوم الدراسة بها  منها المتخرج)ة(

 . ابتداًء من السنة الثالثة عسكري ، مع تكوينوبمنحةا يعتبر نظام التكوين بالمدرسة نظاما داخلي ، وسنوات  6
 

 الهندسة البيداغوجية 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 التخصصات 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 نظام الولوج 
 

 المباراة التي تشتمل على: ب ENFIب يتم االلتحاق بالسنة األولى من السلك الثاني 

 ؛ انتقاء ▪

 ؛ اختبارات للقدرات البدنية ▪

 روائز "سيكو تقنية".  ▪
 

 إجراءات الترشيح 
 .سنة 25وز عمره ا يتجأال ويشترط في المترشح)ة( أن يكون من جنسية مغربية  -

الولوج   - بسال  يتم  للمهندسين  الغابوية  الوطنية  الثاني   ،ENFIللمدرسة  الحسن  بمعهد  األول  السلك  سنتي  في  النجاح  بعد 

، نتقاءً اد اجتياز اختبارات تشمل  ، بع بمكناس في تخصص الزراعة أو بالمدرسة الوطنية للفالحة  ،للزراعة والبيطرة بالرباط

مع تكوين عسكري ابتداء    ،نظام التكوين بالمدرسة داخلي وبمنحة، حيث أن  روائز بسيكو تقنية  -  اختبارات للقدرات البدنية  -

 .من السنة الثالثة
 

 ملف الترشيح 
والبيطرة  للزراعة  الثاني  الحسن  لمعهد  الترشيح  الوطنية    ملف  للمدرسة  ولوج أو  في  الرغبة  عن  التعبير  مع  بمكناس  للفالحة 

 الغابوية للمهندسين بالسنة الثانية بالمؤسستين. المدرسة الوطنية
 

 للتواصل 
 

 

 .سال،تابريكت -511: ب.المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين،ص

 49 77 86 37 05 الفاكس:    04 37 86 37 05 الهاتف: 

 eauxetforets@iam.net.maالبريد اإللكتروني:  www.enfi.ac.ma:  الموقع اإللكتروني

 الشهادة المحصل عليها   مدة الدراسة السلك 

 السلك األول: جذع مشترك 
 سنتان 

 

جذع مشترك مع الشعب 

المقررة في كل من معهد 

والبيطرة الحسن الثاني للزراعة 

 والمدرسة الوطنية للفالحة 

 دبلوم الغابوية العامة  سنتان  السلك الثاني: سلك تخصص

 دبلوم مهندس الدولة سنتان  السلك الثالث: سلك تخصص معمق 

 Aménagement des Forêts تهيئة الغابات 

 Economie Forestière االقتصاد الغابوي

 Valorisation des Produits Forestiers قيمة المنتجات الغابويةالرفع من 

 Ecologie et Gestion des Ressources Naturelles علم البيئة وتدبير الموارد الطبيعية 

  المتنزهات إدارة أو/  و المحمية المناطق إدارة

 الوطنية

Gestion des Aires Protégées et/ou/Gestion des Parcs 

Nationaux 

 Géomatique des Ressources Naturelles الطبيعية الموارد جيوماتكس

 ENFI   

 

mailto:eauxetforets@iam.net.ma
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 أهداف التكوين 
 

الوطنية  تهدف   تكوين  ،للفالحةالمدرسة  الفالحية    إلى  القطاعات  مختلف  في  للعمل  مؤهلين  زراعيين  دولة  مهندسي 

 :تدوم الدراسة بسلك المهندس خمس سنوات موزعة على سلكين   ،والزراعية

 . ثالث سنوات  :سلك المهندسينو  ،سنتان :السلك اإلعدادي
 

 التخصصات 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 نظام الولوج 
 

 -علوم الحياة واألرض    في المسالك التالية:   للسنة الحالية  يكون المترشح)ة( حاصال على شهادة البكالوريا العلمية* أن  

)ب(   أو  )أ(  الرياضية  الفيزيائية    -العلوم  الزراعية  -العلوم  فالحية،ثم   العلوم  ضيعة  تسيير  المهنية،  ثم    البكالوريا 

 Bac Mission)النظام الفرنسي: من(، Sبكالوريا  نوع 

 في نهاية دجنبر من سنة الترشيح. على األكثرسنة   23وأالّ يتعدى سنه   * 

 تتم المباراة حسب المراحل التالية: 

 ؛ بكالوريالالمتحان الوطني لل ، بناء على المعدل العام انتقاء أولي -

دقيقة( وعلوم الحياة  20الكيمياء ) -دقيقة(  40الفيزياء ) -في المواد التالية: الرياضيات )ساعة واحدة( اختبارات كتابية -

 واألرض )ساعة واحدة(.  

 . ENAMسيتم تحديد تاريخ إجراء االختبار الكتابي في الموقع اإللكتروني للمدرسة الوطنية للفالحة بمكناس  * 
 

 إجراءات الترشيح  
 

الترشيح    - تسجيل  للمدرسة  يتعين  اإللكتروني  الموقع  يتم    www.enameknes.ac.ma :على  للتسجيل  أجل  أخر 

 ؛ تحديده في إعالن المباراة

المدرسة الوطنية للفالحة المضمون إلى العنوان التالي:إرسال ملف التسجيل األولي عبرالبريد    المترشح)ة(يجب على    *

 يتضمن ما يلي:  و ، في األجل المحدد في إعالن المباراة.50001مكناس  S/40بمكناس، مكتب التسجيالت ص.ب:

 مباشرة؛ بعد التسجيل على البوابة اإللكترونية )ة(به عبر البريد اإللكتروني للمترشح اإلشعار اإللكتروني المتوصلمن   ةن سخ -

 شهادة مدرسية   -

 نسخة طبق األصل من بطاقة التعريف الوطني؛ -

البريدي المفتوح باسم المدرسة الوطنية    الحساب مصاريف تدبير ملف الترشيح في    درهما    100وصل تحويل مبلغ    -

 .N° :  350 810 0000000000009213 82  ؛لدى القباضة العامة للمملكة المغربية رقم الحساب  للفالحة بمكناس

 

 الدبلوم المحصل عليه مدة الدراسة  التخصصات 

Agro - EconomieIngénierie 

 مهندس دولة  سنوات  5

Production Animale et Pastoralisme 

Protection des Plantes et de 

l’Environnement 

Sciences et Techniques des Productions 

Végétales 

Ingénierie de Développement Rural 

Arboriculture Fruitière, Oléiculture et 

Viticulture 

  ENAM 

http://www.enameknes.ac.ma/
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 23 لجهة طنجة تطوان الحسيمة 

 

 ملحوظة 
 
 

للم  -  العلوم  ت بالنسبة  شعبة  من  " رشحين  المهنية  البكالوريا  و  فالحيةالزراعية،  ضيعة  البكالوريا تسيير  بعثة  و   "                   

Bac Mission    20 على  14 فإن عتبة االختيار ستكون على األقل. 
 

 .رشحينترسالة بخصوص نتائج االختيار بشكل فردي إلى الم  ةلن يتم إرسال أي   -  
 

 

 صفة منتظمة لتتبع آخر المستجدات.ب www.enameknes.ac.maزيارة الموقع اإللكتروني للمدرسة  يجب  -

 
 

 للتواصل 
 

 

 

 

 

 اإللكتروني الموقع  الفاكس/الهاتف العنوان المؤسسة 

المدرسة الوطنية 

 ENAM  للفالحة

الحاج  طريق  10كلم 

 -S/40: ب .ص ،قدور

ـ  مكناس ،المنزه

50001. 

  :  الهاتف  41 /40 / 39 02 30 35 05

 47 92 32 37 05:الفاكس
www.enameknes.ac.ma 

http://www.enameknes.ac.ma/
http://www.enameknes.ac.ma/


 

 

 المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني 

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

 24 لجهة طنجة تطوان الحسيمة 

 

 

 
 أهداف التكوين 

 

تكوين  إلى  والبيطرة  للزراعة  الثاني  الحسن  الفالحة والزراعة  يهدف معهد  والبيطرة  أطرعليا متخصصين في مجال 

القروية المتخرج)ة(  .والتنمية  الطالب)ة(  البيطري  ينهي  الطبيب  بالحصول على شهادة  دبلوم مهندس    منه دراسته  أو 

 .الدولة
 

 التخصصات 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 نظام الولوج 
 

الت بالسنة  الفالحيةلاللتحاق  العليا  للدراسات  يجب  (APESA  حضيرية  المترشح(  يكون  شهادة )ة(    أن  على  حاصال 

فرنسية(  البكالوريا أو  العلمية   ) خيار عربية  الشعب  إحدى  الجارية في   أو علوم  "أ" و "ب"  )علوم رياضية  للسنة 

وبالغا من  (،    Bac Mission)النظام الفرنسي: من(،  Sنوع  فيزيائية، علوم الحياة واألرض، علوم زراعية، وبكالوريا 

 ل التالي: على األكثر في فاتح شتنبر من سنة الترشيح. وتتم مباراة الدخول على الشك سنة 23العمر 

وكذا نوع البكالوريا، إضافة  ؛( والجهوي الوطني ينمتحان، بناء على نتائج البكالوريا )المواد العلمية باإلأولي انتقاء -

 إلى تخصيص نسبة مئوية  حسب كل أكاديمية جهوية؛  

 متعددة االختيارات. ) روائز( على شكل استمارة  اختبار كتابي -
 

 إجراءات الترشيح  
 

قبل االجال المحددة في إعالن    ؛www.iav.ac.ma   للمعهد   على الموقع اإللكتروني  القبليالتسجيل    استمارة ملء    -

 المباراة؛

سجيل القبلي؛ مع رمز مسار، وإرساله عبر االنترنيت في استمارة الت  تحويل مصاريف الملفالمسح الضوئي لوصل    -

الترشيح.  ملف  مكونات  ضمن  الوصل  من  نسخة  في  وكذا  المترشح  قبول  بعد  إال  الملف  مصاريف  تحويل  يتم  )ال 

    (االنتقاء

 يجب تحويلهاحيث    بالنسبة للتالميذ الذين تم انتقاؤهم الجتياز مباراة الولوج  ،درهم  150.00تبلغ مصاريف الملف    ▪

 . Compte  bancaire N° 310810 10000 2400 40187 0145إلى الحساب البنكي للمعهد بالخزينة العامة للمملكة: 

 ؛ preinscription@iav.ac.maفي حالة وجود صعوبات، أرسل رسالة إلى  -

 يتم تحديده في إعالن المباراة.خر أجل للتسجيل آ -

 

 

 مقر التكوين  م الدبلوم المسل   مدة التكوين  التخصصات 

 طبيب بيطري  سنوات  6 الطب البيطري 

مدينة   معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة

 ، الرباط.6202 العرفان، ص.ب:

Tél : 05 37 77 17 58/ 59 

Fax : 05 37 77 58 45 

              الطبوغرافيةالهندسة 

  و الجيومتكس

 الزراعة مهندس دولة سنوات  5

 التجهيز القروي 

 الصناعة الفالحية والغذائية

، وقاية النباتات، إعداد  البستنة

 المساحات الخضراء

 مركب البستنة  بآيت ملول مهندس دولة سنوات  5

طريق تارودانت ـ  2، كلم 121ص.ب:

 سنتان كاديرأ
تقني متخصص 

 بالبستنة 

 IAV 

http://www.iav.ac.ma؛/
http://www.iav.ac.ma؛/
http://www.iav.ac.ma؛/
mailto:preinscription@iav.ac.ma


 

 

 المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني 

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

 25 لجهة طنجة تطوان الحسيمة 

 

 ملحوظة 
 .ألصلي لتحويل مصاريف الملفاالوصل  من بنسخةيجب االحتفاظ  -

 .يجب زيارة الموقع اإللكتروني للمؤسسة بصفة منتظمة  -
 

 معامالت االنتقاء األولي:
 

Type de bac Sc. Exp. PC Sc. Exp. SVT Sc. Maths A Sc. Maths B Sc. Agro 

Mathématiques 7 1 9 9 7 

Physique-Chimie 7 1 7 7 5 

SVT/Technologie 5 1 3 3 5 

 للتواصل 

 
 

 الموقع اإللكتروني  الفاكس/الهاتف العنوان المؤسسة 

معهد الحسن الثاني  

   IAVللزراعة والبيطرة

مدينة    6202ص.ب 
 الرباط. العرفان 

 45 17 77 37 05 الهاتف: 

 /58/59 

 47 92 32 37 05:الفاكس

www.enameknes.ac.ma 

http://www.enameknes.ac.ma/


 

 

 المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني 

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

 26 لجهة طنجة تطوان الحسيمة 

 
 

 
 
 

 أهداف التكوين 
 

 متخصصين في مجالي الطوبوغرافيا  إلى تكوين تقنيين  ،التابع لوزارة الفالحة والصيد البحرييهدف التكوين بالمعهد  

 تدبير المياه بالعالم القروي. أو
 

 التخصصات 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 شروط الولوج 
 concours.agriculture.gov.ma/-https://fpaضرورة التسجيل عن بعد عبر البوابة اإللكترونية:  

 يشترط لولوج المعهد ما يلي: 

 ؛ مغربيةجنسية   -

البكالوريا   - "أ"شهادة  رياضية  علوم  تجريبية،  علوم  التكنولوجيةو  :  والعلوم  "ب"،  رياضية  )ميكانيك   علوم 

 المهنية الفالحية؛  لورياالبكاأو أو ما يعادل شهادة البكالوريا؛ HRIأوكهرباء( بالنسبة لتخصص 

 ؛ ة السنة الدراسيةيسنة عند بدا 30ال يتعدى السن  -

يضا في وجه حاملي دبلوم التقني الفالحي أو ما يعادله في تخصص مناسب للتخصص المتوفر يفتح الترشيح أ  -

 HYDRAULIQUEبالمعهد ) تخصص تدبير المياه فقط (. مع خبرة لسنة على األقل خاصة في تخصص  

RURAL ET IRRIGATION (HRI) . 
 

 نظام الولوج 
 يتم ولوج المعهد عن طريق اجتياز مباراة تتضمن المراحل التالية:   

 ؛ )الجهوي والوطني(  بناء على المعدل العام للبكالوريا انتقاء أولي ▪

 اختبار شفوي.   ▪

 : يتم اإلعالن على النتائج بالمعهد.ملحوظة 

بكالوريا مهنية فالح*   أو  البكالوريا تخصص علوم زراعية  لحاملي شهادة  مباشرة الجتياز  بالنسبة  قبولهم  يتم  ية، 

 .االختبارات الكتابية دون انتقاء أولي
 

 ملف الترشيح 
    /concours.agriculture.gov.ma/pegasus-https://fpaتعبئة مطبوع التسجيل من الموقع االلكتروني:  ▪

 ؛ نسخة مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية ▪

 أو الدبلوم أو الشهادة المحصل عليها؛  البكالوريانسخة مصادق عليها من شهادة  ▪

 ؛)مع نقط االمتحان الوطني(  أونسخة مصادق عليها لسلك البكالوريا األصلي النقط بيان ▪

 ؛ صورة واحدة ▪

تودع ملفات الترشيح مباشرة لدى إدارة المعهد أو يمكن إرسالها عبر البريد في اآلجال المحددة على العنوان  ▪

    ، مكناس.4003المتخصصين في الهندسة القروية ومسح األراضي،  ص.ب:   يينمعهد التقنالتالي: 

 :سيتم إلغاء كل  الطلبات التي لم يحدد فيها المترشحون التخصص المراد التكوين فيه. ملحوظة
 

 

 للتواصل 
 

 

 م الدبلوم المسل   مدة التكوين  التخصصات 
 تدبير المياه 

HYDRAULIQUE RURAL ET IRRIGATION (HRI) 
 سنتان 

دبلوم التقني  

 المتخصص 
     TOPOGRAPHIE  (TOPO) الطبوغرافيا

ITSGRT  

          ،مكناس. ،4003ص.ب:  ،معهد التقنيين المتخصصين في الهندسة القروية ومسح األراضي 
 16 16 53 35 05 و الفاكس:الهاتف 

 

 

https://fpa-concours.agriculture.gov.ma/


 

 

 المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني 

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

 27 لجهة طنجة تطوان الحسيمة 

 
 

 

 

 أهداف التكوين 
  

  والتنمية القروية والمياه والغابات،  لوزارة الفالحة والصيد البحري  ةبالمعاهد التقنية المتخصصة الفالحية التابعالدراسة  هدف  ت

لها عالقة بالميدانين الفالحي والزراعي. وتستغرق مدة التكوين بهذه    ،تقنيين متخصصين في مجاالت مختلفةو  إلى تكوين تقنيين 

 المعاهد سنتين. 
 

 شروط الولوج 
 

 

 شروط ولوج معهد التقني الفالحي: مستوى تقني متخصص )شعبة الصناعة الغذائية(: 

 concours.agriculture.gov.ma/-https://fpaضرورة التسجيل عن بعد عبر البوابة اإللكترونية:  

 ؛ الجنسية المغربية •

 (؛السن يتغير حسب شروط كل معهد )؛سنة في بداية التكوين 30و  18غالبا بين العمر •

الحصول على شهادة البكالوريا في التخصصات التالية: علوم تجريبية )علوم فيزيائية، علوم الحياة واألرض،   •

 والباكالوريا المهنية الفالحية؛  B) و (A علوم زراعية(، علوم رياضية

ة ال تقل ز والبستنة مع خبرعأو الحاصلين على دبلوم التقني في التخصصات التالية: تربية األبقار الغنم والما •

 .من المقاعد المخصصة لهذا المستوى 5في حدود %  ذلكعن سنة و

 عملية االنتقاء: 

الفيزياء، علوم   الرياضيات،  التالية:  للمواد  الباكالوريا  امتحان  المحصل عليها في  النقط  أولي حسب  بانتقاء  القيام  سيتم 

، الذين سيجتازون  ية والعلوم الزراعيةالمهنية الفالح الحياة واألرض واللغة الفرنسية. ما عدا الحاصلين على الباكالوريا  

الشفوي االمتحان  وسيتم    .مباشرة  األولي.  االنتقاء  في  قبولهم  تم  الذين  للمترشحين  شفوي  اختبار  المعنيين  إيليه  خبار 

 .باألمرعن تاريخ هذا االختبار عبر البوابة اإللكترونية المشار اليها أسفله
 

  :شعبة تقني متخصص في تسويق المدخالت الفالحيةشروط الترشح لولوج 

 

 concours.agriculture.gov.ma/-https://fpaضرورة التسجيل عن بعد عبر البوابة اإللكترونية:   •

 ؛ أن يكون المترشح )ة( من جنسية مغربية •

 :المترشح )ة(  حاصال)ة( على شهادة البكالوريا في الشعب التاليةأن يكون  •

الحياة واألرض  )علوم  تجريبية  فيزيائية وعلوم زراعية(،  -علوم  المهنية   B) و (A علوم رياضية  علوم  والباكالوريا 

 الفالحية؛ 

 

 ؛ الفالحية وتسيير المقاوالت(علوم اقتصادية وعلوم التدبير المحاسباتي بالنسبة لشعبة ) تسويق المدخالت  •

 (؛السن يتغير حسب شروط كل معهد )؛سنة في بداية التكوين  30و  18غالبا بين العمر •

حاصل على دبلوم تقني فالحي أو ما يعادله في إحدى مجاالت التخصص المطابقة لشعبة التكوين المعروضة   •

حدود  في  وذلك  واحدة  سنة  أقدمية  مع  المؤسسة،  طرف  المائة  5  من  لهذه   في  المخصصة  البيداغوجية  المقاعد  من 

 ؛الشعبة

 . النجاح في مباراة الولوج •
 
 
 
 
 
 
 

 IFTA 

 

 الفالحية بتمارة(  )المدرسة  بتمارةالفالحة معهد التقنيين المتخصصين في 

 تمارة  4148ب  -طريق سيدي يحيى زعير ص 4.5كلم 

 0537741120الهاتف والفاكس : 

 

 للتواصل   

https://fpa-concours.agriculture.gov.ma/
https://fpa-concours.agriculture.gov.ma/


 

 

 المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني 

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

 28 لجهة طنجة تطوان الحسيمة 

 
 

 ت التخصصابعض المعاهد و 

 

 التخصصات  مستوى التكوين  المؤسسة 

 المعهد الملكي للتقنين المتخصصين في تربية المواشي 

 الفوارات القنيطرة  20ص.ب. 

 05.37.38.65.93الهاتف:

 يتوفر على داخلية 

 تقني متخصص
تربية الدواجن،األغنام،األبقار،الخيول، المراقبة الصحية و  

 الحيوانية وذات األصل الحيواني.تفتيش المواد 

 تقني 
تربية المواشي،الدواجن، الخيول ،المراقبة الصحية، وتفتيش  

 المواد الحيوانية. 

 المعهد التقني الفالحي بكلميم 

 05.28.87.33.00كلميم الهاتف:  509ص.ب  –

 يتوفر على داخلية 

 تقني 

 
 البستنة

 المعهد التقني للفالحة بتيفلت 

 05.37.51.24.19تيفلت الهاتف: 244ص.ب.  
 الزراعات الكبرى، تربية المواشي  تقني 

 ية وا المعهد التقني الفالحي بالش 

 05.23.40.83.55بن احمد )سطات( الهاتف: 150ص.ب. 

 
 الزراعات المتنوعة، تربية المواشي  تقني 

 المعهد التقني الفالحي بالسويهلة 

 05.24.43.88.69الهاتف  -مراكش 40000كليز 806ص.ب. 

 يتوفر على داخلية 

 تقني متخصص

 + تقني

البستنة، تربية المواشي، تسويق المدخالت الفالحية ، تربية 

 الدجاج 

 المعهد التقني للفالحة بالراشيدية  

 05.55.57.35.89الراشيدية الهاتف:  531ص.ب.

 
 زراعة الواحات، تربية المواشي  تقني 

 الفالحي بالزرايب المعهد التقني 

 بركان  249ص.ب. 

 يتوفر على داخلية 

 تقني متخصص

 + تقني

تسويق المواد الفالحية األولية األشجار المثمرة، الزراعات  

 المغطاة، البستنة

 لفقيه بن صالح ا المعهد التقني الفالحي 

 05.23.43.53.71)بني مالل( الهاتف:  

 يتوفر على داخلية 
 الماشية، الزراعات المتعددة تربية  تقني 

 مكناس 4002ص.ب. المتخصصين في البستنة ينمعهد التقني

 05.35.53.12.73الهاتف: 

 يتوفر على داخلية 
 األشجار المثمرة ،الزراعات المغطاة تقني متخصص

 المعهد التقني الفالحي بساحل بوطاهر 

 05.35.68.82.92الهاتف:  - وناتات 1ص.ب: 
 الزراعات الكبرى و تربية المواشي  تقني 

 المعهد التقني الفالحي بن خليل 

 05.55.59.60.25الهاتف:  - خنيفرة 190ص.ب.  
 البستنة، األشجار المثمرة ، تربية المواشي  تقني 

والتجهيزات    الميكنة الفالحية المعهد التقني المتخصص في 

، الهاتف: بوقنادل 4003ص.ب. - بوقنادل سال –القروية 

05.37.82.2.285 

تقني متخصص + 

 تقني 
 الكهروميكانيك، الميكانيك الفالحية )التجهيزات الفالحية(. 

 )تازة( الثانوية الفالحية بوادي أمليل

 05.55.27.54.83الهاتف: 
 تقني 

 الزراعات الكبرى،  تربية المواشي 

 التقني الفالحي لمشرع بلقصيريالمعهد 

  - مشرع بلقصيري،إقليم سيدي قاسم 9طريق حد كورت ،ص. ب 

 05.37.43.80.32 الهاتف:

 البستنة تقني 

 معهد األمير سيدي محمد بالمحمدية 

 05.23.29.18.13: الهاتف -المحمدية 55ص.ب 
 تقني متخصص

مساحات  التدبير والتسويق الفالحي+ المعدات الفالحية+ تهئ 

 الخضراء+ حماية النباتات وتسويق المبيدات

 المعهد التقني للفالحة بالراشدية 

   05.55.57.35.89: لهاتفا -الراشدية-531ص.ب 
 زراعة الواحات  + تربية المواشي  تقني 

طريق  4.5كلم   معهد التقنيين المتخصصين في الفالحة بتمارة

 تمارة   4148سيدي يحيى زعير ص.ب 

 05.37.74.11.20 :  الهاتف

 الزراعات الكبرى  تقني متخصص

 البستنــــــة تقني 

 



 

 

 المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني 

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

 29 لجهة طنجة تطوان الحسيمة 

 
)ة(  منه على دبلوم   ويحصل الطالب)ة( المتخرج ،المياه والغابات متخصصين في مجال  يهدف المعهد الملكي إلى تكوين تقنيين

 تقني متخصص في المياه والغابات والمجاالت المرتبطة بهما.
 

 شروط الولوج 
 

     concours.agriculture.gov.ma/-https://fpa:  ضرورة التسجيل عن بعد عبر البوابة اإللكترونية  *

 في إعالن المباراة.  قبل التاريخ المحدد 

 من جنسية مغربية؛  أن يكون المترشح )ة( •

 ؛ سنة على األكثر عند تاريخ بداية التكوين  30يكون سن المترشح)ة( أقل من  أن •

العلمية )علوم فيزيائية، علوم الحياة واألرض، علوم زراعية، علوم   أن يكون حاصال على شهادة البكالوريا في المسالك •

 ( أو بكالوريا مهنية فالحية؛ -ب  -أو -أ -رياضية

 ؛  %5في حدود  ، مع سنة على األقل من الخبرة في المجالالمياه والغاباتحاصل على دبلوم تقني  أو  •

 ، وأنه سليم الجسم؛ 15/20معدل قياس بصره يساوي أو يزيد عن  أن أن يدلي بشهادة طبية تثبت •

 متر للذكور؛ 1.65مترلإلناث و 1.60أال تقل القامة عن  •

 ؛ بنية جسمية سليمة  •

 . القبول في االنتقاء •
 

 الولوج نظام 
 تضم: يتم ولوج المعهد عن طريق اجتياز مباراة 

التالية: الرياضيات، الفيزياء، علوم الحياة   بناء على  انتقاء أولي  • النقط المحصل عليها في امتحان الباكالوريا للمواد 

الفرنسية واللغة  برسم    للمترشحين،   واألرض  الزراعية  والعلوم  الفالحية  المهنية  الباكالوريا  على  الحاصلين  عدا  ما 

عبر  ، شريطة التسجيل القبلي في االنترنيت  شفويالالذين سيجتازون مباشرة االمتحان    ،2020/2019الموسم الدراسي  

 ؛ concours.agriculture.gov.ma/-https://fpa  :البوابة اإللكترونية
 ؛مع لجنة مختصة من المعهد مقابلة  •

 ؛و العلوم الطبيعيةوالرياضيات  في مواد: اللغة الفرنسية اختبارات كتابية •

 . اختبارات في التربية البدنية •
البوابة    * تاريخ إجراء هذه االختبارات على  بإجراء  سيتم اإلعالن عن  للمترشحين يكون مشروطا  النهائي  اإللكترونية.)القبول 

 الفحص الطبي( 
 

 

 اإللكتروني: ملف الترشيح
 

 يتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية: 

 concours.agriculture.gov.ma-https://fpaتعبئة مطبوع التسجيل من الموقع االلكتروني:   *

 ؛بيان النقط المتحان البكالوريا* 

 تقني في المياه والغابات؛   * نسخة مصادق عليها لشهادة البكالوريا أو لدبلوم 

 ؛ يجب إدخال النقط المحصل عليها في المواد التالية  ❖

 ؛ الفرنسية ) االمتحان الجهوي(اللغة * 

 الرياضيات ) االمتحان الوطني(؛ * 

 علوم الحياة واألرض ) االمتحان الوطني(؛  *

 الفيزياء والكيمياء ) االمتحان الوطني(؛  *

 ملحوظة:   كل الوثائق المطلوبة يجب ان تكون بصيغة
 

 ملحوظة 
 ؛تكوين بنظام عسكري، ونظام التكوين بالمعهد داخلي إلزامي وبمنحة، مع تلقي سنتان مدة التكوين  ▪

للمباراة   ▪ المحدد  اليوم  في  المعهد  إلى  الحضور  الكتابية،  االختبارات  الجتياز  انتقاؤهم  تم  الذين  المترشحين  على  يجب 

 . بصر، شهادة القدرة البدنيةشهادة حدة ال ، بطاقة التعريف الوطنية، لوازم الرياضة مصحوبين بالوثائق التالية: 
 

 للتواصل 
 

    IRTSEF 

 

PDF 

 ، تابريكت سال.  184ص.ب:  القدسشارع  بسال الغاباتو في المياه  المعهد الملكي للتقنيين المتخصصين
 0537861104الهاتف: 

 

 

https://fpa-concours.agriculture.gov.ma/
https://fpa-concours.agriculture.gov.ma/
https://fpa-concours.agriculture.gov.ma؛/


 

 

 المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني 

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

 30 لجهة طنجة تطوان الحسيمة 

 

 

ملفات المترشحين ينظم معهد التقنيين المتخصصين في الميكنة الفالحية والتجهيز القروي ببوقنادل )عمالة بعد انتقاء 

 الكهروميكانيكو ،والريمستوى التقني المتخصص: شعبة الهيدروليك القروية  مباراة الولوج للتكوين في سال(،

 . معدات الزراعةو
 

 شروط الترشيح 
 الجنسية؛ مغربي المترشح)ة( أن يكون  •

أن يكون حاصال على شهادة البكالوريا علوم تجريبية،علوم رياضية،علوم زراعية، علوم تكنولوجية ميكانيكية،أو  •

 كهربائية أوبكالوريا مهنية فالحية؛ 

% من 5أوحاصال على دبلوم تقني في الميكنة الفالحية، البستنة أو الزراعات المتعددة وتربية المواشي في حدود  •

 محددة؛ المقاعد ال

 سنة عند بداية التكوين.  30أال يتجاوز سنه أكثر من  •
 

 ملف الترشيح 
 

 يتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية:     

 ؛ concours.agriculture.gov.ma-https://fpa:  تعبئة مطبوع التسجيل من الموقع االلكتروني •

 نسخة من شهادة البكالوريا مصادق عليها؛  •

 أو نسخة مصادق عليها من الدبلوم أو شهادة التخرج في مستوى التقني في إحدى الشعب المذكورة أعاله؛ •

 ؛)للسنتين األولى والثانية بكالوريا( للبكالوريا أو نسخة مصادق عليهابيان النقط العام  •

ال تتعدى مدة   باللغتين العربية والفرنسية تحمل اسم المترشح الشخصي والعائلي، نسخة من عقد االزدياد  •

 أشهر؛  3صالحيتها 

 . نسخة من البطاقة الوطنية مصادق عليها •
 

 ملحوظة 
  

اديمية ن تختم ويصادق عليها من طرف األكأبيان النقط والشواهد المدرسية المسلمة من المدارس الحرة، يجب   ▪

 ؛ الجهوية للتربية والتكوين

 كل ملف غير كامل يعتبر ملغيا.  ▪
  

 يرجى زيارة الموقع اإللكتروني للمعهد لالطالع على المستجدات: 

bouknadel.net-https://itsmaer / 

 
 

 للتواصل 
 

 

 الموقع اإللكتروني  الفاكس/الهاتف العنوان المؤسسة 

معهد التقنيين  

المتخصصين في الميكنة 

 الفالحية والتجهيز القروي   

القروي  ص ب: 

بوقنادل،  4003  

طريق   9كلم  

 القنيطرة.

  85 22 82 37 05الهاتف: 

   05 82 22 82 37الفاكس: 
tbouknadel.ne-http://itsmaer 
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 المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني 

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

 31 لجهة طنجة تطوان الحسيمة 

 
 

  

 أهداف التكوين
 

  للعمل في مجال األعشاب العطرية والطبية وتقنيات المختبر. ين ومؤهل  ينيهدف التكوين بالمعهد إلى إعداد أطر متخصص 
 

 مدة التكوين والتخصصات المتوفرة 
 

يدوم التكوين سنتين ويخضع لنظام داخلي، ويقد م المعهد تكوينا بمستوى التقني المتخصص في شعبة تقنيات المختبر للمواد  

 الغذائية. 
 

 شروط الترشيح
 

 لموجودة بالموقع التالي: ااالستمارة   ءبالتسجيل القبلي وذلك بمليقوم  يشترط في المترشح)ة( ما يلي :أن 

concours.agriculture.gov.ma-https://fpa 

 جنسية مغربية؛  •

 التكوين؛ سنة على األكثر عند بداية  30السن   •

زراعية،  • واألرض،علوم  الحياة  علوم  فيزيائية،  علوم   ( العلمية  الشعب  في  البكالوريا  شهادة  على  حاصال  يكون  أن 

 ؛ بكالوريا فالحية(   "ب  "، علوم رياضية "أ "علوم رياضية 

قل عن ، مع خبرة مهنية ال تتخصص الزراعات وتربية المواشي   أو أن يكون حاصال على دبلوم التقني الفالحي في •

   ؛% من المقاعد المخصصة لهذا المستوى(5سنة  ) في حدود 

 . أن ينجح في مباراة الولوج •
 
 

 نظام الولوج  
 

 

 القبول بالمعهد عن طريق مباراة تشمل المراحل التالية:  يتم

المواد   • في  للبكالوريا  والوطني  الجهوي  امتحانات  في  عليها  المحصل  النقط  حسب  أولي  الرياضيات، انتقاء  التالية: 

الفيزياء والكيمياء،علوم الحياة واألرض، واللغة الفرنسية. ما عدا الحاصلين على البكالوريا المهنية الفالحية والعلوم  

 الذين سيجتازون مباشرة االختبار الشفوي.  2021/2022الزراعية برسم الموسم الدراسي 

 ؛ االنتقاء األولي يليه اختبار شفوي للمترشحين الذين تم قبولهم في  •

 عاله. أ عن يوم وساعة االختبار الشفوي عبر الموقع اإللكتروني المشار إليه   ،سيتم إخبار المعنيين باألمر  •
 
 

 

 

 

 

 

 

 

  

   ITSAT   

  بتطوان معهد التقنيين المتخصصين في الفالحة

 تطوان  90352بن قريش   20، طريق شفشاون، ص.ب  10كلم 

 0539968545الهاتف: 

 

 للتواصل   
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 المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني 

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

 32 لجهة طنجة تطوان الحسيمة 

 
 

 أهداف التكوين 
     

تهدف الدراسة بالمعاهد التقنية المتخصصة الفالحية التابعة لوزارة الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات،  

ستغرق التكوين  ي تقنيين متخصصين في مجاالت فالحية مختلفة، على رأسها تدبير أو خلق مقاوالت فالحية، ووإلى تكوين تقنيين  

وحدة تكوينية بالنسبة لمستوى تقني، إضافة   31وحدة تكوينية بالنسبة لمستوى تقني متخصص؛ و  34يشمل    بهذه المعاهد سنتين

 . إلى تداريب ميدانية في الضيعات والمقاوالت الفالحية

 شروط الولوج 
 

 : بالنسبة للتقني المتخصص

 concours.agriculture.gov.ma-https://fpa:  التسجيل القبلي عبر موقع االلكتروني التالي *

 جنسية مغربية؛  •

 سنة على األكثر في بداية التكوين؛  30العمر  •

حية، أو  ب" أو البكالوريا المهنية الفال" و  "  أ  العلوم التجريبية، أوالعلوم الرياضية ":شهادة البكالوريا في إحدى الشعب •

 ؛ من المقاعد المخصصة  5% العلوم االقتصادية، أو دبلوم تقني فالحي، في حدود 

 .خبرة ميدانية على األقل سنة بالنسبة للحاصلين على دبلوم تقني •

 :   بالنسبة للتقني

 concours.agriculture.gov.ma-https://fpa:  التسجيل القبلي عبر موقع االلكتروني التالي *

 جنسية مغربية؛  •

 ؛ سنة على األكثر في بداية التكوين 30العمر  •

الشعب • إحدى  في  بكالوريا  الثانية  السنة  المهنية : مستوى  البكالوريا  أو  ب"  و  "أ  الرياضية  أوالعلوم  التجريبية،  العلوم 

 من المقاعد المحددة؛  10% الفالحية، أو العلوم التكنولوجية. أو دبلوم التأهيل المهني في حدود  

 . خبرة ميدانية على األقل سنة بالنسبة للحاصلين على دبلوم التأهيل المهني الفالحي •
 

 ملف الترشيح 
يتضمن العنوان الكامل للمترشح، ورقم هاتفه، وبريده اإللكتروني، والتخصص الذي يرغب في متابعة طلب خطي   •

 التكوين به؛ 

   concours.agriculture.gov.ma-https://fpa: استمارة التسجيل التي يجب  تحميلها من موقع التسجيل االلكتروني •

 نسخة من عقد االزدياد؛  •

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها؛  •

 صورتان فوتوغرافيتان.  •

 بالنسبة لمستوى التقني المتخصص:  

 ؛ حي الفال  نسخة مصادق عليها من شهادة البكالوريا، أو نسخة مصادق عليها من دبلوم التخرج في مستوى التقني •

 ؛ نسخة مصادق عليها من بيان نقط البكالوريا •

 تقني.  دبلوم  شهادة خبرة ميدانية على األقل سنة بالنسبة للحاصلين على •

 بالنسبة لمستوى التقني:   

التعليم   • لمترشحي  بالنسبة  الوطنية  التربية  لوزارة  اإلقليمية  المديرية  شهادة مدرسية أصلية مصادق عليها من طرف 

 نسخة مصادق عليها من دبلوم التخرج من مستوى التأهيل؛ الخصوصي، أو  

 ؛ بيان نقط دورات السنتين األولى والثانية بكالوريا  •

 نسخة مصادق عليها من دبلوم التأهيل المهني؛  •

 شهادة خبرة ميدانية على األقل سنة بالنسبة للحاصلين على دبلوم التأهيل المهني الفالحي. •
 

                            
 

 

 

 .العرائش  ،353،  ص.ب: الفالحة بالعرائش معهد التقنيين المتخصصين في 

 www.itsalarache.ma الموقع اإللكتروني: – 41 04 50 39 05الهاتف: 

 

 للتواصل   
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قطاعات البناء والتعمير والنقل

واألشغال العمومية والطاقة والمعادن 
 

     INAU   المعهد الوطني للتهيئة و التعمير بالرباط  •

     ENA المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية بتطوان •

شغال العمومية بالدار البيضاء المدرسة •
 
 EHTP   الحسنية لال

     ENSEM           للكهرباء والميكانيك بالدار البيضاءالمدرسةالوطنية العليا  •

  ENSMR   العليا للمعادن بالرباطالمدرسة الوطنية  •

كاديمية محمد السادس الدولية للطيران •
 
   AIAC المدني بالدار البيضاء        ا

شغال العمومية •
 
 ISTP    معاهد تكوين التقنيين المختصين في ال

 
 



 

 

 المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني 

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

 34 لجهة طنجة تطوان الحسيمة 

 

 

 أهداف التكوين 
 

في ميادين إعداد التراب الوطني متخصصين عليا  تهدف الدراسة بالمعهد الوطني للتهيئة والتعمير إلى تكوين أطر

سنوات( أو على  5المعهد الوطني للتهيئة والتعمير )باك + والتعمير واإلسكان ، ويحصل المتخرج منه على دبلوم 

 دبلوم الدراسات العليا في التهيئة والتعمير. 
  

 شروط الولوج وطريقة التسجيل لحاملي شهادة البكالوريا 
 

 

على   للمباراة  التسجيل  للمعهد  يفتح  اإللكتروني  المباراة   www.inau.ac.maالموقع  إعالن  في  المحددة  الفترة  في 

 بالنسبة للمترشحين المتوفرين على الشروط التالية: 

 أن يكون المترشح)ة( حامال للجنسية المغربية؛  ▪

 سنة عند تاريخ إجراء المباراة؛ 21أال يتجاوز سن المترشح)ة(   ▪

العلوم  ▪ الفيزيائية،  العلوم  التالية:  الشعب  إحدى  في  يعادلها  ما  أو  البكالوريا  شهادة  على  حاصال  يكون  أن 

 التطبيقية.  الفنونالرياضية، علوم الحياة واألرض، العلوم الزراعية، أو 

 هوي. في االمتحان الوطني للبكالوريا واالمتحان الج 20على   12أن يكون حاصال على نقطة تساوي أو تفوق  ▪

الملف   مصاريف  الخاص   100.00تبلغ  البنكي  الحساب  إلى  تحويلها  يجب  العامة لمعهد  ل  درهم،  بالخزينة 

 0127 7039441 025 1093 810 310 الجهوية بالرباط تحت رقم:

أن يحول المبلغ من حسابه البنكي الخاص، مع االحتفاظ بوصل األداء    )ة(يجب على المترشح  *  ملحوظة:    

 نه أثناء االمتحان الكتابي، وكذا عند التسجيل.ألنه سيطلب م
 .  ال ينبغي انتظار االيام األخيرة  للتسجيل القبلي لتفادي االكتضاض وبالتالي توقف البوابة نظرا للضغط العددي *

 نظام الولوج  
 

 يجتاز المترشح)ة( مباراة تشتمل على:   

، يعتمد على المعدل المحصل عليه في االمتحان الوطني و االمتحان الجهوي لسلك البكالوريا، ويتم  انتقاء أولي ▪

اإللكتروني  موقعه  وعلى  المعهد  بمقر  اإلعالنات  لوحة  على  األولي  االنتقاء  نتائج  عن  اإلعالن 

www.inau.ac.ma  .ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة استدعاء شخصي للمترشحين الجتياز المباراة 

 : ويتكون من: اختبار كتابي  ▪

 )المدة ساعة واحدة(؛*موضوع عام 

 )المدة ساعة واحدة(. * تحليل ومناقشة معطيات إحصائية أو بيانات أو خرائط 
 

 ملحوظة 
 

مترشح  ▪ كل  الوطنية    )ة(على  بالبطاقة  اجتياز اإلدالء  عند  للمعهد  اإللكتروني  الموقع  على  المتوفر  واالستدعاء 

 ؛ االختبار الكتابي.واإلدالء بالبطاقة الوطنية عند اجتياز االختبار الشفوي

 . www.inau.ac.ma يتم اإلعالن عن النتائج بمقر المعهد وعلى الموقع اإللكتروني للمعهد  ▪
 

 

 للتواصل 
 

 

 

 الموقع اإللكتروني  الهاتف العنوان المؤسسة 

المعهد الوطني للتهيئة 

 والتعمير

شارع عالل الفاسي، مدينة 

،   6215العرفان، ص.ب: 

 الرباط 

      02 17 77 37 05الهاتف: 

           05 37 68 69 91    
www.inau.ac.ma 

  INAU 
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http://www.inau.ac.ma/
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 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين

 35 لجهة طنجة تطوان الحسيمة 

 
 

 أهداف التكوين 
 

حيث يحصل  ، الهندسة المعمارية والتجهيز  الدراسة بالمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية إلى تكوين أطرعليا في مجال  تهدف

 .مهندس معماريالمتخرج على دبلوم 
 

 شروط الولوج 
      www.concoursena.ma: ضرورة التسجيل القبلي عبر البوابة اإللكترونية 

 ؛أن يكون المترشح)ة( من جنسية مغربية ▪

 ؛ سنة في تاريخ إجراء المباراة 22يتعدى سنه  أالا  ▪

 على االقل في االمتحان الجهوي. (12/20)أن يكون حاصال على معدل يساوي أو يفوق   ▪

على   ▪ حاصال  يكون  البكالورياأن  يفوق  شهادة  أو  يساوي  عام  األقل  (12/20)  بمعدل  أو   ، على  العلمية  الشعب  إحدى  في 

 أو ما يعادلها.  ،التكنولوجية أو االقتصادية

 . كاديرأ -تطون -فاس  -وجدة  -مراكش  -)الرباط:يجب على الطالب اختيار مدرسة واحد فقط من بين المدارس الوطني للهندسة المعمارية  ملحوظة: 
 

 نظام الولوج 
 

للطالب الحق في التكرار في  ، وبالمدرسة الوطنية للهندسة المعمارية ست سنوات موزعة على ثالث أسالك دراسيةتستغرق الدراسة  

 : تضم يتم ولوج السنة األولى من السلك األول عن طريق مباراةكما   ،األربع سنوات األولى مرة واحدة فقط

 يرتكز على المعدل المحتسب كما يلي:  انتقاء  أوليا    ▪

 ؛للسنة الثانية من سلك البكالوريا من المعدل العام للنقط المحصل عليها في االمتحان الوطني 75% -

 من المعدل العام للنقط المحصل عليها في االمتحان الجهوي للسنة األولى لسلك البكالوريا. 25% -

      * Art et  –Culture & Sociétés  : QCM comportant 50 questions réparties sur 4 domaines: Epreuve 1                 امتحانا كتابيا: ▪
         60% .   :50 Min,Coefficient  :Durée  ,Langue et compréhension des sens –Géométrie & Perception  –.Architecture        

     40%.:60 Min,Coefficient  :Dessin et expression artistique, Durée  :Epreuve 2* 

 باحترام نفس المعاييرالمعمول بها.  ستنظم كل مدرسة مبارتها بشكل مستقل -
  

 ملف الترشيح 
 للمدرسة باستعمال رقم مسار أو رقم بطاقة الموقع اإللكترونيعبر الوطنية للهندسة المعمارية لمباراة ولوج المدرسة التسجيل يتم  -

   www.concoursena.maلبوابة اإللكترونية : با ،الوطنية التعريف

قبل بدأ  درهم، والتي يجب تحويلها إلى الحساب البنكي للمدرسة  بالخزينة العامة بالرباط 100أداء مصاريف دراسة ملف الترشيح:  -

   Compte  bancaire N° 310.810.1014.02500.44232.01.44:  عملية التسجيل

 به أثناء إجراء المباراة(. )يجب االحتفاظ بوصل أداء المبلغ واإلدالء 
 

 

 
 
 

 ملحوظة 
حيث سيتم انتقاؤهم بناًء  ) للتالميذ الحاصلين على البكالوريا الحرة أو البكالوريا األجنبية الترشح لولوج هذه المدرسةيمكن  -

 على المعدل العام للبكالوريا( 

 بصفة منتظمة لتتبع كل المستجدات. يجب زيارة الموقع اإللكتروني للمدرسة  -
 

 للتواصل 
 

 
 

 المدرسة الرباط  مراكش  وجدة  فاس  تطوان  أكادير 

 العدد  130 80 40 70 70 30

 الموقع اإللكتروني  الفاكس/الهاتف العنوان المؤسسة 

المدرسة الوطنية للهندسة  

 المعمارية بتطوان

شارع بغداد، حي الطوابل  

 تطوان   4403 :السفلى ص ب

    46 84 67 37 05الهاتف: 

   

www.archi.ac.ma        

www.enetetouan.ma/ 

  

 ENA 

 2023 -2202للموسم   عدد المقاعد

 

https://men-gov.ma/?p=51123
https://men-gov.ma/?p=51123
http://www.archi.ac.ma/
http://www.enetetouan.ma/
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 أهداف التكوين 
 

وتطوير كفاءاتهم في ميادين هندسة البنيات التحتية والبناء تهدف إلى تكوين مهندسين  وتدوم الدراسة بهذه المدرسة ثالث سنوات،  

 واألشغال العمومية، وتهيئة التراب الوطني، وكذا في هندسة التكنولوجيا الجديدة لإلعالم واالتصال.  
 

 التخصصات 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 شروط الولوج 
 

 لولوج السنة األولى من سلك المهندسين: *
     ؛(CPGE)طلبة األقسام التحضيرية للمدارس العليا للمهندسين  ▪

                                   :تخصص  En Sciences  DEUG DEUST, DEUPدبلوم الدراسات الجامعية العامة في العلوم أو حاملي  ▪

( SMA, SMI, SMP ,MIP  ،) ميزة مستحسن(؛ يعادلهاأو ما( 

 ؛من سنة الترشيحدجنبر  31سنة في  23ال يتجاوز أ العمر  ▪

  .سدوسات األولى األ 3الحصول على ميزة مستحسن على األقل في  ▪
 

 نظام الولوج 
 لولوج السنة األولى من سلك المهندسين: *

لحاملي   ▪ بالنسبة  كتابية  واختبارات  األولي  العامة االنتقاء  الجامعية  الدراسات  العلوم    دبلوم  في   ، DEUG en Science في  اختبار 

واختبار شفوي في   ساعات( )مقرر السلك األول الجامعي لكلية العلوم(.  3اختبار في الفيزياء )لمدة    ساعات(،  3الرياضيات )لمدة  

 تقنيات التواصل باللغة الفرنسية بالنسبة للناجحين في االختبارات الكتابية.
 

 ملف الترشيح 
 

كل المعلومات المطلوبة في استمارة التسجيل    مع االلتزام بملء      www.ehtp.ac.ma  :التسجيل القبلي ضروري عبر الموقع اإللكتروني

   .الواردة في الموقع االلكتروني
 يتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية:  ،الجامعية  الشواهدبالنسبة لحاملي 

 ؛ أو يتم تحميله من موقعها اإللكتروني الحسنية لألشغال العموميةالمدرسة   مطبوع خاص بالترشيح يسحب من ▪

 ؛خالل سنوات الدراسة الجامعية النقط نسخ مصادق عليها لكشوف  ▪

 ؛عليها من المؤسسة  التعليمية األصلية نسخ طبق األصل لشواهد النجاح في األسالك الجامعية ▪

 ؛ recto verso -( الجهتينمن )   شهادة البكالوريامن  مصادق عليها نسخة ▪

 عليها من بطاقة التعريف الوطنية نسخة مصادق  ▪
 

المدر • إدارة  لدى   مباشرة  الترشيح  ملف  إيداع  عنوان سيجب  إلى  البريد  عبر  إرساله  أو  لألشغال    ة  الحسنية  المدرسة 

 المحددة في إعالن المباراة. ؛ في اآلجال لوازيس الدار البيضاءا   8108طريق الجديدة، ص.ب   7كلم  العمومية،
 

 للتواصل
 

 

 
 
 

 : Filière Génie Civilا

- Ingénierie du Bâtiment 

- Infrastructures de Transport 

Filière Ingénirie d’Hydraulique et de 

l’Environnement (GHE) 

Filière Génie Electrique : 

- Electronique et Télécommunication 

- Electrotechnique et Automatismes Industriels 

Filière Génie Informatique 

Filière Météorologie 
Filière Génie Logistique et Transports 

 

Filière Ingénirie de la Vie et de l’Environnement 

EHTP 

 

 .الدار البيضاء الوازيس8108ص.ب  ،طريق الجديدة 7كلم  ،لألشغال العموميةالمدرسة الحسنية 

 www.ehtp.ac.maالموقع اإللكتروني   15 05 42 20 05 الهاتف: 

 

http://www.ehtp.ac.ma/
http://www.ehtp.ac.ma/index.php/actualites/215-genie-logistique-et-transports
http://www.ehtp.ac.ma/
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 أهداف التكوين 
 

 .تهدف الدراسة بهذه المدرسة إلى تكوين مهندسي الدولة، في مدة ثالث سنوات
 

 التخصصات 
 

 
 

 نظام وشروط الولوج 
 

                       ؛,MP,PSI,TSI  BCPST:تخصص التحضيرية  األقسام النجاح في المباراة الوطنية المشتركة للناجحين في التخرج من  ▪

 ( أو ما يعادلها؛ DEUGاالنتقاء األولي واختبارات كتابية بالنسبة لحاملي الشواهد الجامعية ) ▪

 (؛ DUT)االنتقاء بناء على دراسة الملف بالنسبة لحاملي الدبلوم الجامعي  ▪

 دجنبر من تاريخ إجراء المباراة.  31سنة في  22ال يتجاوز العمر ▪
 

 ملف الترشيح 
 

 ؛ األصلية + نسخة مصادق عليهاشهادة البكالوريا  ▪

 ؛ A4على مقياس   نسخة مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية ▪

 حديثة من عقد االزدياد؛ نسخة  ▪

 نسخ مصادق عليها لكشوف النقط خالل سنوات الدراسة الجامعية؛ ▪

 نسخ طبق األصل لشواهد النجاح في األسالك الجامعية؛  ▪

 ؛ وعنوان المترشح)ة( اسم ظرفان متنبران يحمالن  ▪

 ؛   DEUGنسخة طبق األصل لدبلوم الدراسات الجامعية العامة ▪

  ahttp://portal.ensem.ac.mنترنت على الرابط التالي:ا بعد التسجيل عبر اإلمعلومات وتحميلهالتعبئة بطاقة  ▪
 

 ملحوظة 
 

تخصص رياضيات، فيزياء أو إعالميات أو ما يعادلها شرط  DEUG الشهادة الجامعية فـــي الدراسات العلمية:يمكن لحاملي 

ولوج   ( تخصص هندسة ميكانيكية، هندسة كهربائية أو هندسة إعالميات،DUT)ميزة مستحسن، أوالحصول على األقل على 

على السنة األولى بعد االنتقاء األولي والنجاح في االختبارات الكتابية. كما يمكن الولوج المباشر للسنة الثانية بالنسبة للحاصلين 

رياضيات،  ( تخصص MSTعلى المتريز في العلوم والتقنيات )  أو  ،إجازة تطبيقية تخصص رياضيات، فيزياء أو إعالميات

 بعد النجاح في االنتقاء بناء على دراسة الملف. ،  فيزياء أو إعالميات
 

 للتواصل 
 

 

 

 

 

• Filières Mécaniques : 

- Génie des Systèmes Mécaniques; 

- Qualité Maintenance et Sécurité Industrielle 

- Concéption Mécanique et Production 

Intégrée ; 

- Procédés Industriel et Plasturgie. 

• Filières Electriques: 

- Automatique et Informatique Industriel ; 

- Génie des Systèmes Électriques ; 

- Électronique et Télécommunications. 

• Filières Génie Industriel et Logistique 

• Filières Informatique : 

- Génie Informatique, Réseaux et Base de 

données; 

- Génie Logiciel et Digitalisation. 

 ENSEM 

 

 

 المدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك

 الدارالبيضاء،الوازيس 8118ص.ب:، 7كلم طريق الجديدة 
 8 07 23 90522الهاتف:  

http://portal.ensem.ac.ma/
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 أهداف التكوين 
 

متخصصين ومؤهلين لتحمل المسؤولية   سنوات بهذه المدرسة، إلى تكوين مهندسي الدولة  3تهدف الدراسة التي تدوم 

، هندسة  جيولوجيا المعادن، هندسة الطرائق الصناعيةفي القطاعات المرتبطة بالصناعات اإلنتاجية والخدمات: 
 ...... ، اإلعالميات المواد، اإللكتروميكانيك

 

 التخصصات 

 

 نظام وشروط الولوج 
 

 السنة األولى: 

 (؛ MP  ،PSI ،TSIلطلبة األقسام التحضيرية للمدارس العليا للمهندسين )  اجتياز المباراة الوطنية بنجاح بالنسبة: ▪

أو شهادة معادلة لها للسنة الجارية )خالل سنتين   DEUPأو  DUTأو  DEUSTأو   DEUGالطلبة الحاصلون على دبلوم   ▪

وأالا يتجاوز سن   S3وميزة خالل السنة  ( S2أو  S1بعد البكالوريا( شرط الحصول على ميزة خالل السنة األولى )

 .في ثالث سداسيات 20/ 13شرط الحصول على معدل عام :  سنة في سنة الترشيح؛ 22المترشح)ة( 

وميزة خالل  شرط الحصول على ميزة خالل السنة األولى ( FST أو  FSالطلبة الحاصلون على اإلجازة في العلوم من ) ▪

خالل الخمس سداسيات األولى   13/20؛ شرط الحصول على معدل عام سنة 23وأالّ يتجاوز سن المترشح)ة(   الثانية السنة

((S1+S2+S3+S4+S5   

( والفيزياء  Analyse et Algèbreويخضع المترشحون النتقاء أولي ثم الختبارات كتابية في مادتي الرياضيات ) ▪

(Electricité et Mécanique .) 
 

 التسجيل إجراءات 
 DEUG-DEUST-DUT-DEUPخاص بحاملي 

  https://www.enim.ac.ma :تعبئة مطبوع الترشيح للمباراة على الموقع ▪

المؤسسة   ▪ إدارة  من  تسحب  معلومات  الطالب)ة(    ENIMبطاقة  فيها  يتابع  التي  الكلية  من  أو  الشبكة،  على  موقعها  من  أو 

 دراسته، تتضمن إطارا خاصا بنتائج الفصول الثالثة األولى، يتم ملؤها من الكلية؛ 

 ؛ نسخة رقمية من البطاقة الوطنية، وشهادة البكالوريا ▪

 ( FST-FSخاص بحاملي اإلجازة في العلوم ) ▪

  https://www.enim.ac.ma:ة على الموقعتعبئة مطبوع الترشيح للمبارا  ▪

 ؛ S1-S2-S3-S4-S5بيان النقط للسداسيات  ▪

 ؛ DEUGنسخة رقمية من البطاقة الوطنية، شهادة البكالوريا و شهادة   ▪

 . DEUGنسخة طبق األصل لشهادة   ▪
 

 للتواصل 
 

 

 
 
 

Génie Industriel :  Management 

Financier, Management Industriel  
Ingénierie des Procédés Industriel 

Génie Énergétique 
Génie Civil et Minier :  Génie des Constructions, Génie Minier, Routes 

et ouvrages hydrauliques  

Électromécanique Environnement et Sécurité Industriels 

Maintenance Industrielle Aménagement et Exploitation du Sol et sous Sol  

Génie informatique :  Ingénierie 

de la digitalisation, Ingénierie des 

données  
Matériaux et contrôle Qualité 

Génie Productique Efficacité Energétique et Intégration des Energies Renouvelables  

ENSMR 

 

 بالرباط العليا للمعادن المدرسة الوطنية 
 الرباط  -أكدال  -753ص.ب:  -شارع الحاج أحمد الشرقاوي

       0537680230الهاتف: 

 https://www.enim.ac.maالموقع اإللكتروني: 

https://www.enim.ac.ma/
https://www.enim.ac.ma/
https://www.enim.ac.ma/departement-sciences-de-la-terre/
https://www.enim.ac.ma/departement-mines/#AESSS
https://www.enim.ac.ma/departement-informatique/#GINFO
https://www.enim.ac.ma/departement-informatique/#GINFO
https://www.enim.ac.ma/departement-informatique/#GINFO
https://www.enim.ac.ma/departement-informatique/#GINFO
https://www.enim.ac.ma/departement-informatique/#GPROD
https://www.enim.ac.ma/departement-electromecanique/#ENR
https://www.enim.ac.ma/
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 أهداف التكوين 
 

 

متخصصين في مجال الطيران المدني والمالحة الجوية. تستغرق تهدف الدراسة بهذه األكاديمية إلى تكوين أطر عليا  

ثالث سنوات المهندسين  بسلك  التكوين  دبلوم  مدة  على  األكاديمية  هذه  من  المتخرج  الطالب  بحصول  تتوج  مهندس ، 

 دولة.
 

 التخصصات 
Cycle d’Ingénierie :  

❖Ingénieur aéronautique: 

- Ingénieur en contrôle de navigation aérienne ; 

- Ingénieur en électronique de la sécurité de la circulation aérienne ; 

❖Ingénierie Connexes : 

- Génie Éclectique, Électronique et Télécommunication; 

- Génie Industriel et Productique; 

- Génie Informatique. 

         Cycle de Master     

- Gestion du Trafic Aérien . 

-Electronique de la Sécurité Aérienne . 
 

 

 شروط الترشيح  
 

 بالنسبة لسلك الهندسة : 

  (CNC)الذين اجتازوا بنجاح المباراة الوطنية المشتركة  (MPSI, PSCI, TSI) طلبة األقسام التحضيرية  ✓

 ويشترط في المترشحين أن يكونوا حاملين للجنسية المغربية؛  ✓

 سنة على األكثر عند تاريخ المباراة. 22وأالّ يتعدى سنهم   ✓

 المتبارى في شأنها، إلى مديرية أكاديمية محمد السادس للطيران المدني.ت قدّم طلبات الترشيح مع تحديد الشعبة 

 بالنسبة لسلك الماستر :           
 الحصول على إجازة علمية أو تقنية حسب التخصص المراد الترشح إليه. ✓

 

 

 ملحوظة 
 

المعلومات وذلك لالطالع على بصفة منتظمة،   www.aiac.ma   يتعين على المترشحين زيارة البوابة اإللكترونية

   المحينة.
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 AIAC 

 أكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني 

 الدار البيضاء. –النواصر  –مطار محمد الخامس 

   19 96 53 22 05الهاتف: 

 www.aiac.maالموقع اإللكتروني: 

 للتواصل
 

http://www.aiac.ma/
http://www.aiac.ma/
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 أهداف التكوين 
 

ومكاتب  المعماريين،والت ومكاتب الدراسات ومكاتب المهندسين ايهدف التكوين إلى إعداد تقنيين متخصصين مؤهلين للعمل في المق

 والمختبرات ، ويدوم هذا التكوين سنتين.  الطوبوغرافيين
 

 التخصصات 

 

 شروط الولوج 

 

 نظام الولوج 
 

 ؛المعدالت المحصل عليها لي بناء علىأوانتقاء  ▪

 اختبار كتابي واختبار شفوي. ▪
 

 انتقاء حسب االستحقاق.   

 الترشيح  كيفية 
 خالل الفترة المحددة في إعالن المباراة؛ istp.mtpnet.gov.ma-http://concoursالتسجيل عبر البوابة اإللكترونية :  ▪

 مع تحميل بيان النقط المحصل عليها خالل السنة الثانية بكالوريا، وكذا تحميل بطاقة التعريف الوطنية.

المطلوبة، كما يتعين على     * بالوثائق  إرفاقها  لم يتم  أو  الترشيح معلومات خاطئة،  إذا تضمنت استمارة  الترشيح الغيا  المترشحين ويعد 

 ، اختيارمعهد واحد وشعبة واحدة.اوجوب

 .    ونسخة من شهادة دبلوم التقني  مع طلب مشفوع بموافقة الرئيس المباشر  ،في اإلطار : نسخة من قرار التعيينللموظفينبالنسبة  ▪

 :اإللكتروني التاليمن أجل الحصول على معلومات إضافية أو نتائج االختبارات، ي رجى زيارة الموقع     -

    istp.mtpnet.gov.ma-http://concours    أو     http://www.equipement.gov.ma / 

 للتواصل 
 

 

 

 معهد أكادير  معهد مراكش معهد فاس  معهد وجدة  الشعب

    * تدبير اللوجستيك والنقل 
 * * * * الهندسة المدنية 

 الشـروط الشـعبة 
 
 
 

 اللوجستيك تدبير 
 والنقل  
 بوجدة 

 الفئة األولى: 

 بكالوريا علوم رياضية "أ" أو " ب" -

 أو علوم فيزيائية أو علوم الحياة واألرض -

أو علوم اقتصادية أوعلوم التدبير  -

 المحاسباتي

 بكالوريا المهنية مسلك اللوجستيك  ال - 

 أو مسلك المحاسبة  -

  أو مسلك التجارة -

سنة عند إجراء  23أال يتعدى السن  -

 المباراة.

 الفئة الثانية: 
 

الموظفون الحاصلون على شهادة التقني في  -

تخصص اللوجيستيك والنقل و المتوفرون على أربع 

% من 10سنوات من األقدمية في إطارهم، في حدود 

 المقاعد المتوفرة.

 
 

 الهندسة المدنية
 بوجد+فاس+مراكش+أكادير 

 الفئة األولى: 

 بكالوريا علوم رياضية "أ" و" ب"؛ -

 أو علوم فيزيائية أو علوم الحياة واألرض -

أو علوم وتكنولوجيات كهربائية   -

 وميكانيكية 

الباكالوريا المهنية مسلك البناء واألشغال  -

 العمومية )أوراش البناء، رسم البناء( 

سنة عند إجراء  23أال يتعدى السن  -

 المباراة.

 الثانية: الفئة 

على دبلوم التقني في  الموظفون الحاصلون  -

األشغال العمومية المتخرجون من معاهد تكوين تقنيي  

سنوات من األقدمية في إطارهم،   4ومتوفرون على 

 بهذا السلك.  % من المقاعد المتوفرة10في حدود 

 

 ISPTP

 

 0679823575 الهاتف:    معهد وجدة  : طريق بوقنادل، سيدي يحي، وجدة،     *

   0679824676الهاتف:    فاس، -العمراني، الدكارات   *  معهد فاس : حي كريم 

 0502301753الهاتف:       وديات، مراكش،   ا *  معهد مراكش  : زنقة آسيف الد

   0660152811          الهاتف:         حي تدارت أكادير.    113بلوك أكادير  :  *  معهد 

  

http://concours-istp.mtpnet.gov.ma/
http://concours-istp.mtpnet.gov.ma/
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اإلعالم واالتصالقطاع 

والتوثيق والترجمة

 

 ESI    مدرسة علوم المعلومات بالرباط  •

عالم و   •   ISIC   بالرباط التصال المعهد العالي لالإ

 ESRFTللترجمة بطنجة    مدرسة الملك فهد •
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 أهداف التكوين  
 

والذكاء التنافسي واليقظة   ، متخصصين في ميدان هندسة التوثيق وإدارة الوثائق واألرشيفإعداد أطر  يهدف التكوين إلى  

مختلف  في  العلمي  البحث  مهام  بالمدرسة  تناط  التكوين،  جانب  إلى  المعلومات.  ونظم  المعارف  وهندسة  اإلستراتيجية 

 تخصصات علوم المعلومات والمجاالت المرتبطة بها.
 

 نظام التكوين 
 

 ت نظم التكوينات بالمدرسة في أسالك ومسالك ووحدات.  

. وتتولى المدرسة تحضيروتسليم الشهادات  سلك الماستر وسلك الدكتوراة،  سلك المهندستحدد أسالك التكوين فيما يلي:  

 الوطنية التالية: دبلوم مهندس دولة، الماستر، الماستر المتخصص والدكتوراة. 
 

 التخصصات المتوفرة
 

إدارة    ، التوثيق  هندسة  التالية:  التخصصات  سيما  وال  المعلومات،  علوم  تخصصات  مختلف  في  تكوينا  توفرالمدرسة 

  Intelligence Compétitive، الذكاء التنافسي واليقظة االستراتيجية Ingénierie Documentaireالوثائق واألرشيف

et Veille Stratégique  الم والمحتويات  المعارف  هندسة  ونظم     Ingénierie des connaissancesعرفية،   ،

 . Systèmes d’Information المعلومات
 

 شروط الولوج 

 

 للتواصل 
 

 

 مدة التكوين  شروط الولوج  السلك 
الدبلوم  

 المحصل عليه

 سلك المهندس

 تابع دراسته باألقسام التحضيريةقد أن يكون المترشح  -

لاللتحاق   المشتركة الناجحون في المباراة الوطنية -

بمؤسسات تكوين المهندسين من بين خريجي األقسام  

 التحضيرية العلمية والتكنولوجية؛ 

الحاصلون على شهادة إعالمي مشفوعة بشهادة   -

البكالوريا في أحد مسالك الشعب العلمية أو التقنية  وذلك  

من المقاعد المخصصة سنويا لولوج هذا   10%في حدود 

 السلك. 

 فصول دراسية      6

 سنوات(  3)       

دبلوم مهندس  

 دولة

 سلك الماستر

الحاصلون على شهادة إعالمي أو شهادة اإلجازة في  

الدراسات األساسية أو شهادة اإلجازة المهنية أو شهادة  

 وطنية من نفس المستوى،أو شهادة معترف بمعادلتها لها. 
فصول دراسية )سنتان(  4  

شهادة الماستر  

الماستر  أو  

 المتخصص 

 سلك الدكتوراة

 

الحاصلون عل دبلوم مهندس دولة أو شهادة إعالمي  

مختص أو شهادة الماستر أو شهادة  الماستر المتخصص  

 أو ما يعادلها. 

فصول دراسية              6

سنوات(، يمكن بصفة   3)

استثنائية تمديد هذه المدة،  

 لسنة أو  سنتين على األكثر 
 

 الدكتوراةشهادة  

 الموقع اإللكتروني  الفاكس/الهاتف العنوان المؤسسة 

 المعلومات مدرسة علوم 

شارع عالل الفاسي،  

مدينة العرفان، ص. ب  

 الرباط المعاهد  6204

 04 49 77 37 05 الهاتف:

05 37 77 49 13                 

             05 37 77 49 07 

 3 02 77 37 05   الفاكس  :

www.esi.ac.ma 

ESI 
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 أهداف التكوين 
 

تهدف الدراسة بالمعهد إلى تكوين أطر عليا في مجال اإلعالم واالتصال، والذين سيزاولون عملهم بالمؤسسات اإلعالمية 

، ويدوم التكوين  LMDواإلدارات والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية، وكذلك القطاع الخاص،.يعتمد المعهد نظام  

المتخرج الطالب)ة(  بعدها  يحصل  سنوات،  ثالث  الترشيح به  ذلك  بعد  ويمكنه  واالتصال،  اإلعالم  في  إجازة  على  )ة( 

 للتسجيل في الماستر. 
 

 نظام الولوج  
 

 تنظم مباراة الولوج للمعهد على مرحلتين: 

: ويشتمل على تحريرموضوع  يعالج فيه المترشح )ة( حدثا أو مشهدا مع إضافة ملخص مترجم له  اختبار كتابي *

 ؛ ساعات(  3باللغة الثانية )

باستعمال الهاتف النقال  يتعين على المترشح )ة( الناجح)ة( في االمتحان الكتابي إعداد شريط فيديواختبار شفوي:  *

)من دقيقة واحدة وثالثون ثانية( لعرضه أمام لجنة االمتحان المكونة من أساتذة المعهد. سيحدد مضمون شريط الفيديو  

 .نتائج االمتحان الكتابيبالموازاة مع اإلعالن الرسمي عن 

 شروط ولوج السنة األولى من اإلجازة األساسية 

 ؛ الحاليةالماضية و للسنتينكالوريا بمعادلتها للبأية شهادة أخرى معترف (، أو جميع الشعبالبكالوريا )شهادة   -

 من سنة الترشيح؛ دجنبر 31عند  سنة 25سنة و ال يفوق  17سن المترشح)ة( ال يقل عن    -

في (    14/20  )في المعدل العام، و نفس المعدل  14/20على   أن يكون حاصال في امتحان البكالوريا على األقل،  -

 .اللغات: العربية والفرنسية واللغة الثانية
 

 إجراءات  الترشيح 
  الموقع االلكتروني للمعهد،  على يجب على المترشح)ة( تعبئة استمارة التسجيلconcours.isic.ma،   

 3Moالرقمي وأال يتعدى حجمها  PDF /jpeg عبر الموقع اإللكتروني في نسخة الملف المطلوبة   وثائقوتحميل 
 

 ويتكون ملف الترشيح من:    
 

 .شهادة البكالوريا بالنسبة لحاملي البكالوريا السنة الماضيةنسخة من كشف النقط لالمتحانين الجهوي والوطني و*  

 .كشف النقط لالمتحان الجهوي بالنسبة لمترشحي البكالوريا للسنة الحالية*  

 .التعريف الوطنيةنسخة مصادق عليها من بطاقة   *

 .)Email) سيتوصل المترشحون بإشعار إيداع الملف عبر بريدهم اإللكتروني
 

 ملحوظة 
 

 ؛ وتتم على مرحلتين  تنظم  مباراة الولوج للمعهد باللغتين العربية والفرنسية  حسب اختيار المترشح)ة( -

 وثقافتهم؛ رالمترشحون في معلوماتهم ختب  ي   المتحان الكتابي: -1
تب رالمترشحون أمام لجنة من أساتذة المعهد في مهاراتهم التعبيرية والتواصلية. -2  االمتحان الشفوي: يخ 

 يتم اإلعالن عن النتائج عبر الموقع اإللكتروني للمعهد؛  -

للمترشحين الحاصلين على    - السنة الماضية(  )للسنةبكالوريا أجنبية  بالنسبة  تودع    الموظفينوالمترشحين    الحالية أو 

 ؛ في إعالن المباراة ملفات التسجيل بالمعهد في اآلجال المحددة لذلك 

 ؛ يتم التكوين بالمعهد العالي لإلعالم واالتصال في قسمين: عربي وفرنسي •

 .نظام التكوين بالمعهد العالي لإلعالم واالتصال هو نظام خارجي •

المترشحين بأسماء  الئحة  عن  اإلعالن  تم    سيتم  لإلعالم  الذين  العالي  المعهد  موقع  على  المباراة  الجتياز  انتقاؤهم 

 .واالتصال، وعلى المترشحين الذين تم انتقاؤهم تحميل االستدعاء الخاص بهم المتاح على منصة مباراة المعهد

 

 

 

 

 ISIC 

 للتواصل 

 

 

 ط الربا  ،المعاهد،6205لمعهد العالي لإلعالم واالتصال، شارع عالل  الفاسي ، مدينة العرفان، ص.ب: ا

 www.isic.ma الموقع اإللكتروني:   - 0661497962   -   81 13 68 37 05 الهاتف:                  

https://concours.isic.ma/preinscription/
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 أهداف التكوين 
 

تهدف إلى تكوين اختصاصيين في   ،هي مؤسسة عمومية ذات استقطاب محدود مدرسة الملك فهد العليا للترجمة  

الفورية أو  التحريرية  الخاصة  ،الترجمة  أو  العمومية  القطاعات  مختلف  في  أعمالهم  مزاولة  على  أو   ،قادرين 

 المنظمات الدولية وكذا في مجال البحث العلمي.

واستكمال الخبرة في هذا   ،كما تنظم بهذه المؤسسة حلقات دراسية لفائدة األشخاص الراغبين في إعادة التكوين  

 الميدان إلى دورات لتعليم لغات أجنبية. 
 

 مدة التكوين والدبلوم 
 

( تتوج بحصول  ، أو ما يعادلهافصول بعد اإلجازة 4تستغرق الدراسة بمدرسة الملك فهد العليا للترجمة سنتين )

       :على   )ة(الناجح الطالب)ة(

 المسالك التالية:دبلوم مترجم تحريري في أحد  - 1  

 ؛ (Arabe-Français-Anglais)  إنجليزية" -فرنسية  -عربية  مسلك الترجمة "  ▪

 (؛ Arabe-Anglais-Français) فرنسية"  -إنجليزية  -عربية  مسلك الترجمة "  ▪

 ؛( Arabe-Espagnol-Français)    فرنسية"  -إسبانية  -مسلك الترجمة " عربية   ▪

 . (Arabe-Allemand-Français)  فرنسية"  -ألمانية  -عربية   مسلك الترجمة "  ▪

 فوري في:دبلوم مترجم  - 2

  "فرنسية نجليزيةإ عربية "الفورية  الترجمة مسلك ▪

 .الثانيةاألجنبية  بلغته وإلمام األولى  األجنبية بلغته جيدة معرفة مع العربية، اللغة إتقان )ة(مترشح كل في ويشترط
 

 شروط الترشيح 
 

 

 تقبل الترشيحات من الطلبة الحاصلين على شهادة اإلجازة أو ما يعادلها حسب المسالك التالية: 

 
 

 

 

 
 

 

 مسطرة الترشيح 
 

 

 https://concours.esrft.ma : ( على الرابطpréinscription)  التسجيل القبلي يتم   *

 الل الفترة المحددة في إعالن المباراة.خوذلك 

  ((PDFبصيغة    وتحميلها( Scannerالوثائق المبينة أدناه بواسطة الماسح الضوئي ) نسخ على المترشحين   *

 الفترة المحددة في إعالن المباراة. في   https://concours.esrft.ma::الرابطى عل

 

 اإلجازة المطلوبة أو ما يعادلها  المسالك المفتوحة 

 .اإلجازة في الدراسات اإلنجليزية    فرنسية -إنجليزية  -مسلك الترجمة الفورية عربية 

 اإلنجليزية؛ الدراسات في اإلجازة  ✓ فرنسية -إنجليزية -عربية  التحريرية الترجمة مسلك

 اإلسبانية؛ الدراسات في اإلجازة ✓ فرنسية  -إسبانية -عربية  التحريرية الترجمة مسلك

 األلمانية. الدراسات في اإلجازة ✓ فرنسية  -ألمانية -عربية  التحريرية الترجمة مسلك

 إنجليزية  -فرنسية  -عربية  التحريرية الترجمة مسلك

  ؛ اإلجازة في الدراسات الفرنسية 

   اإلجازة في القانون العام أو القانون الخاص باللغة الفرنسية؛ 

  اإلجازة في العلوم االقتصادية؛ 

   .اإلجازة في العلوم 

 

ESRFT 

https://concours.esrft.ma/
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 ملف الترشيح 
 

 يتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية: 

غير أنه يمكن قبول الترشيحات بصفة مؤقتة   اإلجازة،على  )ة(نسخة من شهادة تثبت حصول المترشح  ✓

 ؛ اإلجازةبالنسبة للطلبة المسجلين في الفصل السادس من 

كشف تام للنقط المحصل عليها خالل جميع فصول اإلجازة بالنسبة للحاصلين عليها، أو الفصول     ✓

 ( بالنسبة للطلبة المسجلين في الفصل السادس من اإلجازة؛S1-S2-S3-S4-S5الخمسة )

 خة من شهادة البكالوريا؛ نس ✓

 (؛Curriculum Vitaeبيان السيرة الذاتية للمترشح )ة( ) ✓

 . نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ✓

 
 إرساله أو بالمدرسة الشؤون الطالبية لدى مصلحة الفترة  نفس الورقي في الملف يداعالمترشحين إ على ويتعين هذا

 الشرف طريق الطالبية الشؤون مصلحة العليا للترجمة فهد الملك مدرسة: التالي العنوان إلى البريد بواسطة

 . طنجة – 410  ب.ص
في إعالن   المحدد األجل خارج الواردة أو المطلوبة بالوثائق التوصل دون إلكترونيا المسجلة الترشيح طلبات ترفض ✓

 المباراة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 مدرسة فهد العليا للترجمة، مصلحة الشؤون الطالبية 

 طنجة  410الشرف، ص.ب:  طريق 
 للتواصل 
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 القطاع الثقافي والفني واالجتماعي

كاديمية الفنون التقليدية بالدار البيضاء •
 
 AAT   ا

  ISADAC المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي بالرباط •
ثار والتراث  •

آ
 INSAP  بالرباطالمعهد الوطني لعلوم ال

  INASالوطني للعمل الجتماعي بطنجة  المعهد   •
 INBA  انالمعهد الوطني للفنون الجميلة بتطو •
بداع والموضةالمدرسة  • كاديمية الموضة بالدارالبيضاء  - CASA MODA العليا لالإ

 
 ا

 ESBA casa   المدرسة العليا للفنون الجميلة بالدار البيضاء •
    ISMCمهن السينما بورزازات  المتخصص في المعهد •
 ISMAC   السمعي البصري والسينما بالرباط العالي لمهنالمعهد •
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 أهداف التكوين 
 مرتبطة وثقافية وفنية علمية وكفايات مهارات ذوي عليا أطر  تكوين تهدف أكاديمية الفنون التقليدية بالدارالبيضاء، إلى

التقليدية، ويحصل المتخرج في هذه المؤسسة على"دبلوم األكاديمية للفنون التقليدية" وتدوم الدراسة بها   الصناعة بِحرف

 ثالث سنوات، مع االستفادة من منحة شهرية طيلة مدة التكوين.
 

 شروط الولوج 
 ؛ جنسية مغربية  ▪

 ؛سنة عند تاريخ المباراة 25العمر   ▪
أو ما    TS - BTS - DUT- DEUG -DEUST- DEUP     علمية أو تكنولوجية ودبلوم متخصصشهادة البكالوريا    ▪

 .يعادله
 

 نظام الولوج 
في شهادة الباكالوريا وفي السنتين اللتين    )ة( على أساس النقاط التي حصل عليها المترشح؛  انتقاء أولي ▪

 . ..   التقني المتخصص دبلوم  قضاهما في سلك 
 ؛ في المواد التالية: الرياضيات، والفيزياء، والكيمياء، واللغة الفرنسية، والرسم اختبارات كتابية: ▪

 مع لجنة مختصة بالنسبة للطلبة الذين اجتازوا بنجاح مرحلتي المباراة. مقابلة: ▪
 

 ملحوظة 
المقبولين سنويا في كل تخصص    كيفيةتحدد       المترشحين  األولي، وكذا عدد  االنتقاء  ومعايير  المباراة  تنظيم 

 .ي لألكاديميةبقرار للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية بناء على اقتراح من المجلس العلم
 

 ملف الترشيح 
 

 في اآلجال المحددة.  eInscription en lign : www.aat.ac.ma   نترنيتاإل عبر القبلي التسجيل

 ؛  www.aat.ac.ma: ملف التسجيل في المباراة يتم تحميله من موقع المؤسسة وتعبئته عبر  ▪

 نسخة مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية؛  ▪

 نسخة مصادق عليها من شهادة البكالوريا؛  ▪

   BTS - DUT- DEUG -DEUST- DEUP  المتخصص أوالتقني  نسخة مصادق عليها من شهادة   ▪

 أو ما يعادله؛ 
 نسخ مصادق عليها من بيانات نقط سلك البكالوريا  وسنتي سلك التقني المتخصص أو ما يعادله؛  ▪

 .صورة شمسية حديثة ▪

 ؛ تبعث ملفات الترشيح إلى األكاديمية قبل اآلجال المحددة في إعالن المباراة  *

اإللكتروني ألالنتائج في  يتم اإلعالن على    * اإللكتروني  لذلك  ،  التقليدية الفنون  كاديميةالموقع  الموقع  يجب زيارة 

 .لتتبع كل المستجدات لألكاديمية 
 

 التخصصات 
 

 

 الشهادة المطلوبة  التخصصات التابعة لها  الفنون 
 صباغة الخشب   -النقش على الخشب  فن الخشب 

 شهادة البكالوريا علمية أو تكنولوجية

 الدراسات العليا بنجاح سنتان من   +

 اجتياز مباراة  +

 الحدادة   -  صياغة فن المعادن 

 النقش على الحجر -الزليج / الخزف   -الجبس  فن المعمار التقليدي 

 المصنوعات الجلدية  فن الجلد 

 النسيج التقليدي فن النسيج 

 الخط العربي  فن الخط

تنظيمه بقرار   كيفيةتحدد شروط الولوج إليه و

للسلطة الحكومية المكلفة بالصناعة التقليدية،  

 .بناء على اقتراح من المجلس العلمي لألكاديمية

  AAT 

 

 

 مسجد الحسن الثاني بالدارالبيضاء، زنقة تزنيت أكاديمية الفنون التقليدية

 68 01 49 22 05الفاكس:  1 7 00 47 22 05 - 89 00 26 22 05الهاتف: 

 aat.fmh2@gmail.comالبريد اإللكتروني www.aat.ac.ma اإللكتروني الموقع

 
 

 للتواصل 

 

https://www.aat.ac.ma/fr/pre-inscription
http://www.aat.ac.ma/
http://www.aat.ac.ma/
http://www.aat.ac.ma/
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المسرحي والتنشيط الثقافي مؤهلين للعمل في يهدف التكوين بالمعهد إلى إعداد أطر متخصصين في مجال الفن  

القطاع  أو  السينما،  أو  أوالمسرح،  المحلية،  أوالجماعات  الثقافة،  وزارة  من:  بكل  البصري،  السمعي  مجال 

 الخاص.
 

 شروط الولوج 
 ضرورة التسجيل القبلي عبر الموقع اإللكتروني للمعهد:   ▪

https://isadac.ma/concours-inscription- / 

 للسنة الحالية أو ما يعادلها؛ شهادة البكالوريا  ▪

 سنة على األكثر عند تاريخ إجراء المباراة. 23و   17أن يكون السن القانوني للمترشح ما بين   ▪
 

 نظام الولوج 

 ؛  مقابلة مع لجنة ▪

 اختبارات كتابية:  ▪

 تحليل كتابي لموضوع يتعلق بالثقافة العامة؛ ▪

 مسرحي؛تحليل مقتطف من نص  ▪

 ترجمة نص من اللغة العربية إلى اللغة الفرنسية؛  ▪

 ؛تشخيص مشهد قصير من اختيار المترشح)ة( ▪

 تدريبات انتقائية بالنسبة للمقبولين في االختبارات السابقة.  ▪
 

 ملف الترشيح 
 ؛ نسخة مصادق عليها من شهادة البكالوريا أو شهادة النجاح ▪

 عليها؛ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق  ▪

 صورة  شخصية تحمل اسم المترشح)ة(؛  ▪

 طبية؛  شهادة  ▪

 ؛ أدبي ورقي أو سمعي بصري )رسم ، نحث ، أدب ...( ملف فني أو ▪

يودع الملف كامال مباشرة بمقر المعهد )مع اإلشارة للرقم التسجيلي(، أو يرسل عبر البريد إلى العنوان  ▪

 المبين أسفله قبل اآلجال المحددة، مع األخذ بعين االعتبار التاريخ المؤشر عليه في الطابع البريدي.  

 :ملف فني )إذا كان متوفرا( - 

ي في محاوالت التمثيل أمام الجمهور أو الكتابة أو الرسم أو النحت أو  ملف فني أو أدبي )ورقي أو سمعي ـ بصر

                     التنشيط الفني أو في مختلف التعابير الفنية األخرى أو شواهد المشاركة في تظاهرات فنية وثقافية(.

 ممكن طلب وثائق أخرى خاصة بملف الترشيح. 
 

 تخصصات المعهد
 

 

 

 التخصصات  مضمون التكوين مدة التكوين  األسالك الدراسية

 السلك األول

 )جذع مشترك( 
 سنتان

  سنة تحضيرية للتكوين العام وتلقين

 المعلومات األساسية. 

 سنة ثانية الستكمال التكوين العام 

   السينوغرافياشعبة  -

التنشيط الثقافي       -  

 السلك الثاني

 )سلك التخصص( 

 سنتان

 

  أولى من شعب التخصصات  سنة

 التمثيل المسرحي أو السينوغرافيا.

 سنة ثانية لتعميق المدارك 

 التشخيص -

 السينوغرافيا -   

 ISADAC 

 

 للتواصل 

 

 المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط الثقافي 

 ـالرباط العرفان، حي الرياض ، مدينة6834لفاسي، ص.ب. ل اشارعال
 

 60 28 77 37 05 الفاكس:           46 28 77 37 05الهاتف:    

 https://isadac.maالموقع          contact@isadac.maالبريد اإللكتروني:   
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 أهداف التكوين 
 

واآلثار والبحث  الترات إلى تكوين أطرعليا متخصصين في مجال    بالرباطيهدف المعهد الوطني لعلوم اآلثار والتراث  

يشتمل التعليم  حيث   .ايويسعى من خالل برامجه الدراسية إلى تكوين الطلبة تكوينا نظريا وتطبيق ، الميداني المرتبط بها

تروبولوجيا، الخ… أما  واألن ،النظري على دروس عامة في ميادين التاريخ، والجغرافيا، واللغات، واألركيولوجيا

التداريب فتعتمد باألساس على األعمال التطبيقية داخل أقسام الدروس وعلى األبحاث الميدانية السنوية المتوجة عند  

   .، ويتولى الطلبة المسجلون مسؤولية البحث عن السكنأما نظام المعهد فهو خارجي .نهايتها بتقارير كتابية

 دبلوم السلك األساسي لعلوم اآلثار والتراث:  :التخصصات

 شروط الولوج 
للمعهد:    ▪ اإللكتروني  الموقع  عبر  القبلي     http://concoursinsap.minculture.gov.ma/loginالتسجيل 

 بتعبئة استمارة الترشيح في األجل المحدد؛ 

 للسنتين الحالية والسابقة؛  شهادة تعادلهاشهادة البكالوريا أو      ▪

 سنة على األكثر.  25العمر  ▪
 

 نظام الولوج 

 :المباراة على االختبارات التاليةتشتمل   

  ؛((2))المدة ساعة ونصف، المعامل  .اللغة العربية إلى اللغة الفرنسيةمن ترجمة نص  ▪

 ؛((1))المدة ساعة ونصف، المعامل  .(أو ألمانية  اختبار في اللغة األجنبية الثانية )إنجليزية أو إسبانية ▪

 .((2))المدة ساعة ونصف، المعامل  تقني. - اختبار نفسي ▪
 

 ملف الترشيح 
 

رشحي الدورة  تأو شهادة النجاح لم ، مصحوبة بقرار المعادلة؛ مصادق عليها  أو ما يعادلهانسخة من شهادة البكالوريا 
 الثانية المتحان البكالوريا في انتظار التوصل بشهادة البكالوريا؛ 

 ؛ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية   ▪
 ؛ التي تم تعبئتها عبر البوابة  استمارة الترشيح نسخة من    ▪

لتعبئة    : المشار إليه أعاله،الولوج إلى الموقع الرسمي للمعهد  ، فعلى الراغبين في المشاركة في المباراة المذكورة    *

 . التاريخ الوارد في إعالن المباراة وتحميل الوثائق المشار إليها أعاله، قبل   ،استمارة الترشيح

  .:  إيداع الملفات يتم حصريا عبر البوابة الرسمية للمعهدملحوظة •
 

 /https://insap.ac.ma: بوابة المعهد المباراة على  نتائج اإلعالن عن سيتم  * 

 

 

  

 مسلك األنثربولوجيا والتحافة             ركيولوجيا مسلك األ                     
 )أربعة فصول(   سنتينجذع مشترك تستغرق الدراسة فيه  -
 ( في إحدى التخصصات التالية: فصالن التخصص ومدته ) -

 ( Préhistoire) ؛آثار ما قبل التاريخ ▪

 Archéologie Préisl)؛آثار ما قبل العهد اإلسالمي ▪

 . اآلثاراإلسالمية ▪

 )أربعة فصول(   سنتينجذع مشترك تستغرق الدراسة فيه  -
 ( في إحدى التخصصات التالية: فصالن التخصص ومدته ) -

 ؛ األنثروبولوجيا ▪

 ؛التحافة )علم المتاحف( ▪

 . المعالم التاريخية والمواقع ▪

 تستغرق الدراسة فيه سنتين )أربعة فصول(؛ سلك الماستر:  -
 تستغرق الدراسة فيه سنتين )أربعة فصول(؛ سلك الماستر المتخصص:  -
 تستغرق الدراسة  فيه ثالث سنوات.سلك الدكتوراة:  -

INSAP 

 

 

 المعهد الوطني لعلوم اآلثار والتراث 

 .الرباط المعاهد 6828 :ب.، مدينة العرفان،ص 7وزنقة  5زأوية زنقة  حي الرياض 

 99 27 77 0537ــ  الفاكس:  16 77 77 0537الهاتف: 

 www.minculture.gov.ma/fr/insap.htm: الموقع اإللكتروني

 insap@menara.ma:  البريد اإللكتروني
 

 للتواصل 

 

https://insap.ac.ma/sls/?page_id=1142
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 أهداف التكوين 
  

وهو مؤسسة للتعليم العالي ذات االستقطاب المحدود غير   بالمعهد الوطني للعمل االجتماعي التكوين يهدف   

 في متخصصين أطر توفير إلى ،تابعة للجامعة، وهي تابعة حاليا لوزارة التضامن واإلدماج االجتماعي واألسرة

 وتدبيرها، االجتماعية المؤسسات  بمختلف العمل من تمكنهم عالية مؤهالت  على متوفرين  االجتماعي، المجال

 االجتماعية. والتنمية االجتماعي العمل مجال في والمتدخلين الفاعلين مختلف مع والتنسيق
 

 مدة التكوين والدبلوم 
 

 الدراسات  في اإلجازة التالية:  وتحضير الشهادات  تسليم ويتولى أسالك ومسالك، في  بالمعهد  التكوين ينظم     

    الدكتوراة.و المتخصص  الماستر الماستر، األساسية، اإلجازة المهنية،

 المتخرج)ة(  بعدها يحصل سنوات، 3 االجتماعي للعمل الوطني بسلك اإلجازة  بالمعهد  الدراسة مدة تستغرق 

 التنشيط" مسار أو  "الخدمة االجتماعية" مسار تخصص  االجتماعي" العمل في اإلجازة المهنية دبلوم"على 

 "التربية االجتماعية" أو مسار."االجتماعي 
 

 شروط الولوج 
 

والمترشحات الراغبين في الترشح الجتياز مباراة ولوج المعهد، التسجيل القبلي  يتعين على المترشحين ▪

 وفق التاريخ المحدد في إعالن المبارة  ؛inastanger.ma اإللكترونية بواسطة الرابط التالي: عبرالبوابة

 ؛شهادة البكالوريا جميع الشعب  ▪

 إجراء المباراة. عند سنة  24  المترشح)ة(ز سن اويتج  أالّ  ▪
 

 

 نظام الولوج 
 

 :تتم المباراة عبر المراحل التالية

 ؛ االنتقاء األولي •

 ؛ االختبار الكتابي •

 . االختبار الشفوي •
 

احتساب المعدل العام لالمتحان الوطني لنيل تتم عملية االنتقاء االولي بناء على نقط مسار حسب المعايير التالية: 

 .%( بالنسبة لجميع المرشحين25الجهوي )%( و المعدل العام لالمتحان 75شهادة البكالوريا ) 

 .يتم اعتماد نقط اللغتين الفرنسية والعربية باالمتحانين اإلشهادين -

 :يتم احتساب المعدل العام كالتالي - 

%( في معامل  25%( من االمتحان الوطني و المعدل العام لالمتحان الجهوي )75للبكالوريا) المعدل العام - 

 .3يساوي 

 (؛ 2) نقطة اللغة الفرنسية باالمتحان الجهوي في معامل يساوي -  

  (؛1)نقطة اللغة العربية باالمتحان الوطني أو الجهوي حسب الشعبة في معامل يساوي  -  
 

الن عن المقبولين الحضور للتسجيل بالمعهد في التاريخ المحدد في اإلع المترشحات و المترشحينيجب على 

 .وكل من تخلف عن التسجيل في اآلجال المحددة سيتم تعويضه بمترشحين من الئحة االنتظار ،النتائج
 

  
 

 INAS

 

 

    INAS المعهد الوطني للعمل االجتماعي   

، طنجة. 1168ص.ب:   ،زنقة الحريري    

 18 / 32 39 39 39 05الهاتف: 

 96 07 94 39 05 الفاكس: 

 

 للتواصل 

 

https://inastanger.ma/preinscription-inas/
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 يهدف المركز إلى إعداد أطر مؤهلين لالشتغال في مجالي الفنون التشكيلية والتطبيقية.
 
 

 شروط الولوج 
يعادلها  • ما  أو  البكالوريا  شهادة  على  الحاصلين  الموظفين،  غير  المترشحين  وجه  في  المباراة  تفتح 

 سنة عند تاريخ المباراة؛ 26سنة و 17والبالغين من العمر ما بين 

 وريا جميع الشعب أو ما يعادلها.شهادة البكال •
 

 نظام الولوج 
 االختبار الكتابي: ❖

 (؛ 10ساعة ونصف، النقطة / مدة اإلنجازاختبار باللغة العربية ) ▪

 (. 10ساعة ونصف، النقطة / مدة اإلنجازاختبار باللغة الفرنسية ) ▪
 

 االختبار التطبيقي:  ❖

 (؛20النقطة /ساعتان،  مدة اإلنجازاختبار في مادة الرسم ) ▪

 (. 20ساعتان، النقطة /  مدة اإلنجازاختبار في مادة الصباغة ) ▪

)ة( حصل على مجموع يعادل أو يفوق م. وكل مترشحيتم جمع نقط االختبارين الكتابيين ونقط الصباغة والرس 

 .االختبارات يعتبر مؤهال الجتياز االمتحان الشفوي ههذ في  60على   30
 

وكذا مواضيع لها عالقة بالفنون   ،)ة(راة لمناقشة الملف الفني للمترشح مقابلة مع لجنة المبا  االختبار الشفوي:  ❖

 (.20نقطة / مترشح)ة( لل الجميلة، مع األخذ بعين االعتبار مستوى التعبير باللغتين العربية والفرنسية )وتمنح 

ويقبل في المباراة   )20والشفوي/   20والرسم/   20والصباغة/  20يتم جمع نقط االختبارات األربعة )الكتابي/  -

 .  80/ 40وائل، شريطة الحصول على مجموع يعادل أو يفوق  ( األ40) المترشحون األربعون

 .47إلى الصف  41تضم الئحة االنتظار سبعة مترشحين مرتبين من الصف  
 

   :ملحوظة

وتتم عملية الرسم    ،الرسمإحضار جميع األدوات والمواد الضرورية لمادة الصباغة و المترشح)ة( على   ▪

 سم؛ 50/65التالية: والصباغة على ورق مقوى بالمقاييس 

الفني )يتضمن األعمال الفنية بغية    ملفه  الجتياز المقابلة الشفوية أن يحمل معه المقبول المترشح)ة(على   ▪

 ؛عرضها أمام لجنة  المقابلة( 

 .نظام المعهد خارجي، ويتولى الطلبة المسجلون مسؤولية البحث عن السكن ▪
 

 ملف الترشيح 
 

 )ة(؛ والعائلي والعنوان للمترشحلشخصي طلب خطي يتضمن االسم ا ✓

قرار نسخة   ✓ من  بنسخة  مصحوبة  لألصل،  مطابقتها  على  مصادق  يعادلها  ما  أو  الباكلوريا  شهادة  من 

 المعادلة عند االقتضاء؛ 

 ؛(CV) السيرة الذاتية ✓

 البكالوريا؛  مستوىكشف النقط بالنسبة ل ✓

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية؛  ✓

 وعنوان المترشح)ة(؛ أظرفة متنبرة تحمل اسم  4 ✓

 صورتان فوتوغرافيتان؛ ✓

الفنية، ✓ واإلنجازات  للرسومات  باإلضافة  يتضمن  فني  في  ملف  الفني  الملف  من  رقمية  مفتاح   نسخة 

USB  :تودع ملفات الترشيح مباشرة بالمعهد، أو ترسل عبر البريد إلى العنوان التالي . 

 

 ، تطوان.93000الخامس، الحي المدرسي،  المعهد الوطني للفنون الجميلة، شارع محمد 
 

 .يتم تحديده في إعالن المباراةالملفات أو إرسال  عإليداأخر أجل ملحوظة:  

INBA     
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 INBA الوطني للفنون الجميلة بتطوان تخصصات المعهد
 

 التخصصات  الشواهد المحصل عليها  مدة التكوين  األسالك الدراسية

 السلك األول

 سنتان: 

األولى سنة تحضيرية السنة 

وجذع مشترك والسنة الثانية  

 التوجه إلحدى الشعب الثالثة

 دبلوم السلك األول للمعهد
 شعبة الفن ▪

 شعبة التصميم اإلشهاري ▪

شعبة األشرطة   ▪

 السلك الثاني المرسـومـة 

 )سلك التخصص( 
 سنتان 

 دبلوم التخرج

 من المعهد الوطني للفنون الجميلة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، ألنه  لم يتم فتح 2021لسنة  المعهد الوطني للفنون الجميلة بتطوانتم االعتماد على إعالن مباراة ولوج  *  

 . بسسب اإلعداد لفتح فروع أخرى للمعهد ببعض المدن المغربية.  2022مباراة ولوج المعهد لسنة  

 

 

، تطوان. 93000الوطني للفنون الجميلة: شارع محمد الخامس، الحي المدرسي،  لمعهد ا  

     92 42 96 39 05  :الفاكس15 96 39 05                  45 الهاتف: 

 inba1945@yahoo.frالبريد اإللكتروني:  

Zouakmehdi2@gmail.com 

 للتواصل 

 

mailto:inba1945@yahoo.fr


  

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين 

 53 المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني  لجهة طنجة تطوان الحسيمة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 أهداف التكوين 
 

المدرسة      بهذه  الدراسة  و تدوم  وسنتين  سنتين  المختار،  6بين  لمسلك  تكوين    وتهدف  أشهر حسب  تقنيين إلى 

 . دبلوم تقني متخصصفي مجال الموضة وتصميم األزياء، ويحصل الطالب)ة( على  متخصصين
 

 شروط الولوج 
 شهادة البكالوريا؛  ▪

 ؛ http://www.cma.ma/?page=inscriptionالتسجيل القبلي  بتعبئة طلب التسجيل عبر موقع المدرسة:  ▪

 درهم سنويا. 0015000.مساهمة الطالب)ة( المغربي)ة( في مصاريف التكوين بمبلغ  ▪

 درهم سنويا.  25000.00مساهمة الطلبة االجانب في مصاريف التكوين بمبلغ  ▪
 

 نظام الولوج 
 يتم الولوج عن طريق:  

".عبرموقع المدرسة:  Entretien de sélectionتحديد تاريخ اجتياز مقابلة االنتقاء " ▪

ahttp://www.cma.m 

   اختبار كتابي ثم اختبار شفوي؛ ▪

 من أجل تحديد الموعد.  admission@cma.ma التواصل بالبريد اإللكتروني   ▪
 

 واجبات التسجيل 
 

▪ Entretien de sélection: 200.00 DH 

▪ Inscription :                  400.00 DH 

▪ Frais de formation :  

- 15 000.00 DH / an, candidats de nationalité marocaine . 
 

 التخصصات 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Métiers  نوع المهن مدة التكوين  الدبلوم

 . متخصصتقني  

بين سنتين وسنتين  

ونصف )حسب 

 المسلك المختار(

 

* Design et Stylisme de Mode  
 

* Modélisme Créatif industriel 
 

* Merchandisier de Mode 

 
 

Casa Moda 

 أكاديمية الموضة بالدار البيضاء،

 96352 ، سيدي معروف ص.ب.9.5طريق النواصر، كلم 

 06 48 97 22 05 لفاكس: ا       80 63 58 22 05الهاتف: 

 Contact@cma.com      البريد اإللكتروني:

www.cma.ma     : الموقع اإللكتروني  
 

 للتواصل 

 

mailto:admission@cma.ma
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 أهداف التكوين 
 

العليا للفنون الجميلة، إلى تكوين أطر متخصصين في مجال الفنون التشكيلية والتزيين واإلشهار. تهدف الدراسة بالمدرسة  

: تضم  المشتركالجذع  السنة األولى منها هي الفصل التحضيري و  وتوفر المدرسة تكوينا فنيا ونظريا لمدة أربع سنوات،

 .( ل الموجزة اختبارات مستمرة وامتحان نصف السنة )في شكل عرض ألعمال ورش العم

 نظام التكوين في المدرسة فهو خارجي، وبدون منحة. ، وبخصوص دبلوم الفنون الجميلة بعده على يحصل الطالب)ة( 
 

 التخصصات المتوفرة
 

 األسالك الدراسية
مدة 

 التكوين

الدبلوم  

 المحصل عليه
 التخصصات 

 جذع مشترك 

 + 

 سنوات للتخصص  3

 سنوات  4

دبلوم الفنون 

 الجميلة

DBA 

       Arts / Espace   فنون / فضاء        

     Design  Graphique غرافيك تصميم  

 Design d’intérieur    التصميم الداخلي

 

 

 شروط الولوج 
 

 شهادة البكالوريا جميع الشعب؛ ▪

 سنة؛ 25سنة و  17العمر بين   ▪
 

 نظام الولوج 
 

 العامة؛ اختبار باللغتين العربية والفرنسية في الثقافة  ▪

 اختبار في الرسم؛  ▪

 اختبارتطبيقي في الفنون التشكيلية؛  ▪

مرحلة االختيار النهائي: وهي تتألف     ولوج   (  (%60 <درجات االختبارات المختلفة   يتيح متوسط     *

من   مدتها  مقابلة  لكل  20إلى    10من  داخليين    دقيقة  أساتذة   من  مكونة  تحكيم  لجنة  أمام  مترشح)ة( 

 .من عالم الفنخارج المدرسة وشخصيات 

 المترشح)ة( مطلوب لتقديم ملفه الفني. تستند هذه المقابلة على المعرفة العامة والحياة اليومية. ▪
 

 ملف الترشيح 
 

خطي ✓ المترشح  طلب  فيها  يببرز  تحفيز  برسالة  اختيار   )ة(مصحوبا  ودوافع  والمؤهالت  االهتمامات 

 ؛ هاتفالالبريد اإللكتروني ورقم  التكوين، متضمنا

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية؛  ✓

 (؛ اميكتب اسم المترشح)ة( على ظهره)  تانحديث  انفوتوغرافي تانصور  2 ✓

 ؛ه الكاملوعنوان اسم المترشح)ة( النحمي  متنبران ظرفان  ✓

بالنسبة   ✓ البكالوريا  من شهادة  عليها  نسخة مصادق  أو  البكالوريا  من سلك  النهائية  للسنة  مدرسية  شهادة 

 .لتقديمها يوم المباراة للحاصلين عليها

 ي بعث ملف الترشيح إلى عنوان المؤسسة في اآلجال المحددة من طرف المدرسة. 
 

 

 

 

 

 

 

 

ESBA Casa 

 الجميلةالمدرسة العليا للفنون 

 . 20070 ،الدار البيضاء435شارع الراشدي ص.ب: 

 36 05 20 22 05الهاتف:

     esba casablanca@gmail.comالبريد اإللكتروني:

 للتواصل 
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 أهداف التكوين 
وتقنيين   تقنيين  تكوين  إلى  السينما  مهن  في  المتخصص  بالمعهد  الدراسة  السمعي تهدف  مجال  في  متخصصين 

 السينما. البصري و
 

 شروط الولوج 
 : مستوى تقني  ▪

   ،أو حاصال على دبلوم التأهيل المهني في إطار نظام الممرات؛مستوى السنة الثانية بكالوريا*  

          سنة عند تاريخ بداية التكوين؛ 30*  سن المترشح يجب أال يتجاوز     

 *  اجتياز اختبارات معرفة وسيكوتقنية.     

 مستوى تقني متخصص:  ▪
   في إطار نظام الممرات؛ ي، أو حاصال على دبلوم التقنيكون المترشح حاصال على شهادة البكالوريا* أن 

          سنة عند تاريخ بداية التكوين؛ 30جاوز *  سن المترشح يجب أال يت    

 *  انتقاء خسب النقط المحصل عليها في البكالوريا.     
 

 تخصصات المعهد

 
 

 ملف الترشيح 

 

 نفسه في شهادة البكالوريا والبطاقة الوطنية.  االزدياد هو  تاريخيكون ، وأن والفرنسية ملحوظة: ضرورة كتابة االسم الشخصي والعائلي باللغتين العربية 
 

 

 
 

  
          

 
    

 الدبلوم نوع البكالوريا المطلوبة   مدة التكوين  التخصصات 
 . التصوير واآلليات  منصةتقني في 

 السينمائية واالستعراضية.  تقني في تصميم المالبس

 . تقني في الحالقة والماكياج السينمائي
 سنتان 

 

 ميةالثانية بكالوريا علالسنة مستوى 

 اب وعلوم إنسانية آدوأ لميةمستوى الثانية بكالوريا ع

 اب وعلوم إنسانية آدوأ لميةمستوى الثانية بكالوريا ع
 دبلوم تقني 

 السينمائي.  اإلنتاج و  تدبيرالتقني متخصص في  

 . تقني متخصص في الديكور والمناظر

 . تقني متخصص في المؤثرات الخاصة

يات:    البصر  اتتقني متخصص في السمعي 

 . اختيار الصورة

 بكالوريا جميع الشعب 

 بكالوريا جميع الشعب 

 بكالوريا جميع الشعب 

 بكالوريا علمية 

دبلوم تقني  

 متخصص 

 المتخصص مستوى التقني  مستوى تقني 
 

www.inscription- :بالموقع اإللكتروني القبلي التسجيل -

ofppt.ma_ 
 ل بالموقع؛ية من بطاقة التسج نسخ -

متابع الدراسة بالسنة تثبت  ة مدرس ال ة شهاد نسختان من  ال -

 يونيو؛   30الثانية باكالوريا إلى غاية 

 30نسختان محينان  من عقد االزدياد تبين عدم تجاوز سن  -

    فاتح شتنبر من سنة الترشيح؛   1في 

 مكبرة؛  من بطاقة التعريف الوطنية اممصادق عليه نسختان  -

 فوتغرافيتان حديثتا العهد؛ صورتان  -

 شهادة اللياقة البدنية؛  -

ووضعه في ملء ملف التوجيه باإلجابة على كل االسئلة،  -

 مؤسسة التكوين قبل التاريخ المحدد في إعالن المباراة.  ة إدار 

 

 :بالموقع اإللكتروني القبلي التسجيل -
 ofppt.ma_-www.inscription 
 ل بالموقع؛ية من بطاقة التسج نسخ -

 ؛اممصادق عليهمن شهادة البكالوريا  نسختان  -

 بالنسبة للمجازين؛  اممصادق عليه  اإلجازة من شهادة  نسختان  -

مسلمة  من  اممصادق  عليهالبكالوريا  نقطكشف نسخ من  2  -

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين؛

 شتنبر؛1سنة في  30عقد االزدياد تبين عدم تجاوز سن من ة نسخ  -

 مكبرة؛  من بطاقة التعريف الوطنية اممصادق عليه نسختان  -

 فوتغرافيتان حديثتا العهد؛ صورتان  -

 شهادة اللياقة البدنية؛  -

  ة ملء ملف التوجيه باإلجابة على كل االسئلة، ووضعه في إدار -

 مؤسسة التكوين قبل التاريخ المحدد في إعالن المباراة. 

ISMC 

 

 المعهد المتخصص في مهن السينما

 45000ورززات  43ب  -النصر ص شارع

 0524882088الفاكس      0524885786الهاتف  

E  – mail :ismcofppt@yahoo.fr 

 

 للتواصل 

 

http://www.inscription-ofppt.ma_/
http://www.inscription-ofppt.ma_/
http://www.inscription-ofppt.ma_/
mailto:preinscription.ms@uhp.ac.ma
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 أهداف التكوين 
 التقني الجانبين فيتهدف الدراسة بهذا المعهد إلى تكوين أطر عليا، متخصصين في مجال السمعي البصري والسينما، 

 من خالل تحضير الشواهد العليا: اإلجازة، الماستر.  ،التدبيري  والفني
 

 

 

 الولوج شروط 
 ؛ سنة، عند تاريخ إجراء المباراة 25السن أقل من  ▪

 للسنة الحالية وماقبلها. ،شهادة البكالوريا بميزة مستحسن على األقل ▪
 

 

 نظام الولوج 
   ISMACامتحان ولوج السنة األولى من إجازة الدراسات األساسية للمعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما 

 يمر عبر المراحل التالية: 

 : االنتقاء األولي - 1

االنتقاء األولي سيتم عبر الترتيب حسب االستحقاق اعتمادا على المعدل العام المحصل عليه في البكالوريا   -

 والعناصر المكونة لملف الترشيح. 

المترشحون الذين سيتم انتقاؤهم الجتياز االمتحان الشفوي سوف يتم اإلعالن عن أسمائهم بمقر المعهد وعلى  -

 لكتروني الخاص به. الموقع اإل

    :االختبارالشفوي -2

السمعي البصري أو السينمائي  سيطلب من المترشحين الذين تم قبولهم في االنتقاء األولي تقديم مشروع في المجال 

 حسب المحاور المحددة من طرف اللجنة.
 

 إجراءات الترشيح 
 

للمعهد   ▪ اإللكتروني  الموقع  عبر  المتوفرة  الترشيح  استمارة  الفترة    www.ismac.emadariss.netمـلء  خالل 

 المحددة عادة في إعالن المباراة. 

او السينمائي  سي ▪ تقديم مشروع في المجال السمعي البصري  تم قبولهم في االنتقاء األولي  المترشحين الذين  طلب من 

 .حسب المحاور المحددة من طرف اللجنة

على المترشحين الذين تقدموا بطلبهم زيارة الموقع اإللكتروني للمعهد قصد االطالع على لوائح المترشحين المنتقين  

 والمستدعين الجتياز المباراة؛ ولن يتم توجيه أي استدعاء للمترشحين عبر أية وسيلة أخرى.
 

 ملف الترشيح 
 

* يتكون ملف الترشيح األولي باإلضافة إلى استمارة التسجيل التي سوف يتم تعبئتها عبر الموقع االلكتروني، من  

 : (PDFالوثائق التالية التي ينبغي تحميلها على شكل )
 

 )ها( موضحا المسلك الذي تم اختياره وجميع المعلومات والعناوين الخاصة به  )ة(طلب خطي يحمل إمضاء المترشح   ▪

 )رقم الهاتف المحمول، رقم الهاتف الثابت، البريد اإللكتروني، عنوان المراسلة...(؛ 

 نسخة مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية؛    ▪

 اكالوريا؛ نسخة مصادق عليها من شهادة الب   ▪

والثانية   ▪ األولى  السنتين  خالل  عليها  المحصل  النقط  بيان  من  عليها  مصادق  االمتحان  باكالو   نسخة  نقط  وكذا  ريا، 

 و االمتحان الوطني؛  الجهوي

 صورة رقمية للمترشح.    ▪

  السينما إيداع ملفات الترشيح بصفة مباشرة عبر المنصة االلكترونية للمعهد العالي لمهن السمعي البصري ويتم 

.ISMAC  
 

 
 
 

 نوع البكالوريا  التخصصات  مدة التكوين  السلك الدراسي 

 اإلجازة األساسية 
سنوات     3

 فصول( 6)

   -اإلخراج مسلك  -كتابة السناريو مسلكالمسار األول:  -

 اإلنتاج السمعي البصري و السينمائي. مسلك 
 جميع الشعب بكالوريا 

أو  –الصوت مسلك  –الصورة  مسلكالمسار الثاني:   -

 بعد اإلنتاج )المونتاج، المكساج...(.   مسلك ما
 بكالوريا علمية أو تقنية

ISMAC   

 

 

 المعهد العالي لمهن السمعي البصري والسينما 

 الرباط   -السويسي . 6598ص. ب.  شارع عالل الفاسي، مدينة العرفان، 
 للتواصل 

 

http://www.ismac.emadariss.net/
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القطاع الرياضي

 

 ISS بسطات  معهد علوم الرياضة •

طر المعهد   •
 
    IRFCبسال ضةالريا الشبيبة والملكي لتكوين ا
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 أهداف التكوين 
 

 

الرياضي،   التدبير  في  مهنية  إجازة  بسطات،  األول  الحسن  لجامعة  التابع  الرياضة  علوم  بمعهد  التكوين  يمنح 

 سنوات. 3، ومدة الدراسة بالمعهد وتربية بدنيةوكذلك إجازة مهنية في المسلك الجامعي للتربية، تخصص رياضة 

 التخصصات المتوفرة
 

 

 اإلجازة المهنية: التدبير الرياضي 
 اإلجازة المهنية: مسلك جامعي للتربية  

 تخصص رياضة وتربية بدنية 

 أهداف التكوين:   -1
يهدف التكوين إلى إعداد كفاءات متخصصة في تنظيم  

وتسيير األنشطة الرياضية  لجميع الفيآت العمرية وكذا  

طار التنظيمات الرياضية إذوي االحتياجات الخاصة، في 

 والجمعوية سواء بالقطاع العام أو الخاص. 

تابعة دراساتهم العليا ضمن شهادة  مويمكن  للمتفوقين 

 رياضي.الماستر في المجال ال
 

 شروط الترشيح:  -2
ي شترط في المترشح)ة( أن يكون حاصال على شهادة 

 ) أو دبلوم معادل لها(.البكالوريا،

 ؛ علوم فيزيائية ▪

 ؛ علوم الحياة واألرض  ▪

 ؛علوم زراعية ▪

 ؛علوم رياضية " أ " و " ب " ▪

 ؛ علوم اقتصادية أو علوم التدبير المحاسباتي ▪

 التكوين؛ إتقان اللغة الفرنسية: لغة  ▪
 . خبرة رياضية. وقدرة جسمانية لممارسة الرياضة ▪

 طريقة الترشيح:  -3

بعد اإلعالن عن فتح باب الترشيح من طرف المعهد، يتم 

 التسجيل القبلي على الموقع اإللكتروني: 
www.uh1.ac.ma/préinscription/preview  

ثم يرسل ملف الترشيح الورقي عبر البريد الى عنوان 

   قبل التاريخ المحدد في إعالن المباراة. المعهد

وإرساله الى  (PDF)يتم تحميل الملف رقميا بخاصية   كما

                   preinscription.ms@uhp.ac.maالبريد اإللكتروني: 

 طريقة الولوج:  -4
 مباراة تضم: يتم الولوج عن طريق 

   ؛انتقاًء أولــــياً بناًء على نتائج البكالوريا -

-  ً حول الثقافة الرياضية والثقافة العامة،  اختباراً كتابيا

 والثقافة العلمية واللغة الفرنسية؛ 

 اختبارا رياضيا؛ -

 شفوية.  مقابلة -

 ملحوظة:سيتم رفض كل ملف ناقص أو وارد بعد اآلجال المحددة.

 التكوين: أهداف  -1
يهدف المسلك إلى تهيئ حامليه الجتياز مباريات تكوين   

لك أساتذة التربية البدنية، والتدريب الرياضي،  و كذ 

 . تأطير مختلف األنشطة الرياضية

 شروط الترشيح:  -2
ي شترط في المترشح )ة( أن يكون حاصال على شهادة 

 ،) أو دبلوم معادل لها(.البكالوريا
 ؛ فيزيائيةعلوم  ▪

 ؛ علوم الحياة واألرض  ▪

 ؛علوم زراعية ▪

 ؛علوم رياضية " أ " و " ب " ▪

 ؛ خبرة رياضية. وقدرة جسمانية لممارسة الرياضة ▪

 إتقان اللغة الفرنسية: لغة التكوين.  ▪
 

 طريقة الترشيح:  -3

بعد اإلعالن عن فتح باب الترشيح من طرف المعهد، يتم 

 اإللكتروني: التسجيل القبلي على الموقع 
www.uh1.ac.ma/préinscription/preview  

ثم يرسل ملف الترشيح الورقي عبر البريد الى عنوان 

   قبل التاريخ المحدد في إعالن المباراة. المعهد

وإرساله الى  (PDF)يتم تحميل الملف رقميا بخاصية   كما

                   preinscription.ms@uhp.ac.maالبريد اإللكتروني: 

 طريقة الولوج:  -4
 يتم الولوج عن طريق مباراة تضم: 

   ؛انتقاًء أولــــياً بناًء على نتائج البكالوريا

-  ً حول الثقافة الرياضية والثقافة العامة،  اختباراً كتابيا

 والثقافة العلمية واللغة الفرنسية؛ 

 اختبارا رياضيا؛ -

 شفوية. مقابلة. -

ملحوظة:سيتم رفض كل ملف ناقص أو وارد بعد اآلجال 

 المحددة.

 

ISS 

mailto:preinscription.ms@uhp.ac.ma
mailto:preinscription.ms@uhp.ac.ma
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 ملف التسجيل النهائي 
 

 رسالة تحفيز موجهة إلى مدير معهد علوم الرياضة  بسطات؛ ▪

 شهادة البكالوريا )األصلية(؛  ▪

 نسخة مصادق عليها من بيان نقط السنة األولى من البكالوريا؛  ▪

 نسخة مصادق عليها من بيان نقط االمتحان الجهوي؛  ▪

 نسخة مصادق  عليها من بيان نقط لألسدوس األول من السنة الثانية  للبكالوريا؛  ▪

 ؛  3x3صورة  شخصية    1 ▪

 عريف الوطنية؛ نسخة مصادق عليها من بطاقة الت ▪

 ؛ أظرفة متنبرة تحمل اسم وعنوان المترشح)ة( 3 ▪

 بكل مستوياتها؛  شهادة القدرة البدنية لممارسة الرياضة ▪

 شهادة ممارسة الرياضة   مسلمة من عصبة أو نادي أو جامعة رياضية )ن توفرت(. ▪
 

 للتواصل 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 
 

 سطات، ،540 ب . ص الجامعي، المركب

 0523721274:  الفاكس -  0523721275   76:/ الهاتف

 presidence@uh1.ac.ma: البريداإللكتروني
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 تكوين األطر والتقنيين من مستوى عال، والسيما في إلى بسال،  يهدف المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة

  .الرياضة والشباب والطفولة واإلنعاش النسوي والمجاالت المرتبطة بها مجاالت 
 الو اإلجازة المهنية: مسلكي ولوج

 

    

 هــــام:وج

ويعتبر هذا اإلعالن بمثابة  www.irfc.ma: المباراة في الموقع اإللكتروني للمعهديعلن عن الئحة المقبولين الجتياز  *

 صي الجتياز المباراة.خاستدعاء ش

 . www.irfc.maعن الالئحة النهائية للناجحين في الموقع اإللكتروني للمعهد:  يعلن *

موا، من أجل عملية التسجيل بالمعهد، نسخة مصادق عليها من كل    * يجب على المترشحين الناجحين في المباراة أن يقد ِّ

نة لملف الترشيح المذكور أ ِّ      عاله. الشواهد المكو 

 نظام الدراسة بالمعهد ليس داخليا، وحضور الدروس إجباري.  *

 

 

 

    

 
 

 

 

 ملف الترشيح كيفية الترشيح +  نظام الولوج  المستوى المطلوب  المسلك 

حماية  

الطفولة 

ومساندة  

 األسرة 

 

 

 

 

 

الشعب  جميع    بكالوريا 

للسنة الجارية، أو  إحدى  

 السنتين الماضيتين. 

 

 

 

 

 لملفات الترشيح؛   انتقاء أولي *

 ؛ كتابي  اختبار *

   .اختبار شفوي *

 
للنقط  المرجح  المعدل  يحسب 

المحصل عليها في المراحل الثالثة، 

ترتيب   ذلك  إثر  على  ويوضع 

تحديد   من  ن  يمك ِّ للمترشحين، 

والئحة  للناجحين  النهائية  الالئحة 

 االنتظار. 

  :يتم تحميلها من موقع المعهداستمارة الترشيح  ▪

www.irfc.maوتتم عملية الترشيح كاآلتي:  ؛ 

إدخال رمز مسار + اختيارمسلك التكوين المراد  ▪

)ممسوحة  التباري ألجله + تحميل النسخة األصلية 

 ضوئيا( من الوثائق التالية:

استمارة الترشيح معبأة وموقعة  تحمل صورة  ▪

 ؛ )ة(حديثة للمترشح

 نسخة مصادق عليها من شهادة البكالوريا؛  ▪

نسخة مصادق عليها من بيان النقط اإلجمالي  ▪

 للبكالوريا؛

بيانات النقط مصادق عليها لالمتحانين الجهوي  ▪

 والوطني للبكالوريا؛ 

مرفقة بالشواهد  )ة(سيرة الذاتية للمترشحالنبذة من  ▪

وشواهد في المجال   (ث الخبرة والكفاءةبتالتي ت

  ؛)التربوي والتنشيطي بالنسبة لمسالك التربية 

 . نسخة مصادق عليها من بطاقة التعريف الوطنية ▪
 

تربية  

الطفولة 

 الصغرى

 

   IRFC 

 

 للتواصل 

 

  مركز التكوين لإلنعاش النسوين شارع الفطواكي، اليوسفية، الرباط

 FAX : 05 37 83 50 81:  الفاكس  -  34 99 99 61 06 : / 80 50 83 37 05  الهاتف: 

 E-MAIL : contact@irfc.ma : البريداإللكتروني

http://www.irfc.ma/
http://www.irfc.ma/
http://www.irfc.ma؛/
http://www.irfc.ma؛/
http://www.irfc.ma؛/
mailto:contact@irfc.ma
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 والتعليم  قطاع التربية

 

ساتذة التعليم التقني •
 
 ENSETبالمحمدية   المدرسة العليا ل

 FSEكلية علوم التربية بالرباط  •

 CRMEFالمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين  •

جازة في التربية  •  CLEسلك الإ
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مستوى   على  التقني  التعليم  ألساتذة  العليا  بالمدرسة  الدراسة  تنظيم  الجامعي ثالثة  يتم  الدبلوم  سلك   أسالك: 

وتهدف إلى تكوين أساتذة   .(M)سلك الماستر  خيرا  أو   (LP )بعده سلك اإلجازة المهنية  (  DUT)  للتكنولوجيا

 .التعليم الثانوي التأهيلي
 

 العليا ألساتذة التعليم التقني بالمدرسة التخصصات المتوفرة 
 

 
 

. 

 المدة األسالك
 ENSETالتخصصات، 

 المحمدية 
 شروط الترشيح 

سلك الدبلوم  

 الجامعي للتكنولوجيا 

(DUT) 

 بكالوريا 

+ 

 سنتان 

*Finance et comptabilité 

* Administration et 

Organisation des Entreprises. 

 الحاصلون على بكالوريا علمية  -

       الحاصلون على بكالوريا في العلوم االقتصادية   -

 المحاسباتي  التدبيرفي علوم   الحاصلون على بكالوريا -

 التسجيل عبر الموقع االلكتروني: 

.univh2c/precandensetwww.entissab 

 سلك اإلجازة المهنية 

(LP) 

DUT ; LP; LF  

+ 

 سنة واحدة 

)انتقاء + مباراة +  

 مقابلة(

* Education et Sciences d’Economiques et de Gestion   

 سلك مهندس دولة 

شهادة النجاح في    -

 األقسام التحضيرية 

- DUT : 

DEUST ; 

DEUP ; Licence 

سنوات     3+ 

 دراسية 

)+ دراسة الملف  +  

 مباراة + مقابلة ( 

* Génie Indistruel et Logistique (GIL) 

* Génie Mécanique des Systèmes Indistruiels (GMSI) 

* Génie Electrique et Contrôle des Systèmes Indistruels (GECSI) 

* Génie Electrique option : Systèmes Electriques et Energies Renouvelables 

(SEER)  

* Génie du Logiciel et des Systèmes Informatiques Distribués (GLSID) 

* Ingénierie Informatique : Big Data et Cloud Computing (II-BDCC) 
 

ENSET 

 للتواصل 

 

 ، المحمدية –159شارع الحسن الثاني، ص ب:  المدرسة العليا ألساتذة التعليم التقني،

 0523323530  / 0523322220    :الهاتف

enset-media@enset-media.ac.ma : لكتروني البريداإل  

http://www.enset-media.ac.ma 

http://www.entissab.univh2c/precandenset
https://www.enset-media.ac.ma/formations/initiales/diplome#page_fc_fil_res-page_3-3
https://www.enset-media.ac.ma/formations/initiales/diplome#page_fc_fil_res-page_3-3
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 أهداف التكوين 
 

بمهمة توفير تعليم عالي   (La Faculté des Sciences de l’Éducation FSE) تضطلع كلية علوم التربية بالرباط

واللغات   التربية  بعلوم  المرتبطة  المعرفة  حقول  في  البحث  بمهام  والقيام  مستمر  وتكوين  أساسي  تكوين  شكل  في 

 .والتواصل 

 تخصصات إجازات التربية 
  

 اإلجازة في التربية:  تخصص تعليم أولي؛ •

 التربية: تخصص التعليم االبتدائي؛اإلجازة في  •

 اللغة العربية؛  -اإلجازة في التربية: تخصص التعليم الثانوي •

 لتاريخ والجغرافيا؛ -اإلجازة في التربية: تخصص التعليم الثانوي •

• Licence d’éducation : Spécialité Enseignement Secondaire – Lague Anglaise ; 

• Licence d’éducation : Spécialité Enseignement Secondaire – Lague Fraçaise . 
 

 

 شروط الترشيح 
 

 أن يكون المترشح حاصال على شهادة البكالوريا )حسب التخصص المطلوب( أو ما يعادلها؛  ▪

 سنة على االكثر بمتم شهر دجنبر من سنة الترشيح.  21أن يكون المترشح بالغا من العمر  ▪
 

 يتعين على المترشحين القيام بالتسجيل القبلي على الموقع اإللكتروني: :ملحوظة *

salarie.um5.ac.ma-non-http://preins/  وذلك قبل التاريخ المحدد في إعالن المباراة؛ 
 

 سيتم اإلعالن عن نتائج االنتقاء األولي بعد نهاية عملية التسجيل القبلي. ▪
 

 : التربية، مسلك علم التربيةإجازة التميز بكلية علوم 

 أن يكون المترشح حاصال على شهادة البكالوريا جميع الشعب، أو ما يعادلها.  -
 

 يتعين على المترشحين القيام بالتسجيل القبلي على الموقع اإللكتروني: :ملحوظة *

salarie.um5.ac.ma-non-http://preins/  وذلك قبل التاريخ المحدد في إعالن المباراة؛ 
 

 ات مهنيــــــة زإجـــــــا
 

• Fillière Téchnologie de l’éducation et Innovation Pédagogique( Etre Titulaire , 

d’un DEUG en sciences ou en informatique ou d’un DEUP (4seméstres validés) 

d’un DTS ou d’un diplôme jugé équivalent.) 

•  ( الموسيقي  البنيات  وتنشيط  الموسيقية  التربية  تدريس  التخصصات          DEUG   -  DEUPمسلك:  جميع 

دبلوم   أو  الموسيقسية،  المعاهد  أحد  من  والصولفيج  العزف  في  االقل  على  الخامس  مستوى  في  النجاح   +

 موسيقية.( التخرج من مراكز مهن التربية والتكوين تخصص التربية ال

 

 

 

 

 

 

 

 

FSE  Rabat          

 ،  كلية علوم التربية، شارع محمد بن عبد هللا ركراكي، مدينة العرفان

 الرباط -1072ص.ب: 

http://fse.um5.ac.ma/ 

 

 للتواصل 

 

http://fse.um5.ac.ma/
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 تنظيم التكوين 
 

 تنظم التكوينات بهذه المراكز وفق ثالثة أسالك: 

) مسلك تأهيل أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، مسلك تأهيل أساتذة التعليم سلك تأهيل أطر هيئة التدريس   ▪

 التعليم االبتدائي( في إطار التوظيف الجهوي؛ الثانوي اإلعدادي، مسلك تأهيل أساتذة 

 ؛سلك تحضير مباريات التبريز ▪

 . سلك تكوين أطر اإلدارة التربوية وأطر هيئة الدعم اإلداري والتربوي واالجتماعي ▪
 

 سلك تأهيل أطر هيئة التدريس .1
 

الناجحين على شهادة  تأهيل أطر هيئة التدريس سنة تكوينية كاملة، تتوج بحصول  تستغرق الدراسة بسلك   ▪

 ؛التأهيل التربوي، للتعليم الثانوي التأهيلي أو التعليم الثانوي اإلعدادي أوالتعليم االبتدائي

 يتم توظيف و تعيين الخرجين في األكاديميات التي اختاروها عند الترشيح.  ▪
 

 شروط الترشيح 
 

  :تفتح المباراة في وجه المترشحين غير الموظفين المستوفين  للشروط التالية 

  أن يكون المترشح)ة( من جنسية مغربية؛ 

   سنة عند تاريخ إجراء المباراة؛  30السن ال يتجاوز 

  :أن يكون حاصال على األقل على 

 شهادة اإلجازة في المسالك الجامعية للتربية أو ما يعادلها؛ -

 هادة اإلجازة في الدراسات األساسية أو اإلجازة المهنية أو ما يعادل إحداها. أو ش -

وبخصوص ولوج مسلك تأهيل أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي، ال يمكن الترشيح إال في المواد الدراسية المناسبة  

بالنسبة للتربية  لمجال التخصص، ويعتبر الغيا كل ترشيح غير مطابق لتخصص الشهادة المدلى بها، ما عدا 

 االقتصادية العلوم شعبة في  اإلجازة لحاملي يمكن أنه اكم البدنية والرياضة حيث يتم قبول جميع التخصصات.

اإلجازة في الفيزياء الترشح   لحاملي يمكن كما الفرنسية، ةغالل مادة لتدريس حالترش الفرنسية، ةغبالل نونقاوال

 لتدريس مادة الرياضيات.
 

 نظام الولوج 
 

 يتم ولوج هذه المراكز عن طريق مباراة  تنظم على مرحلتين: 

 انتقاء أولي؛ المرحلة األولى:

 اختبارات كتابية + اختبارات شفوية )بالنسبة للناجحين في االختبارات الكتابية(.  المرحلة الثانية:

 يتابع الناجحون في المباريات تأهيلهم بأحد المسالك التالية: 

 مسلك تأهيل أساتذة التعليم األولي والتعليم االبتدائي؛  -

 مسلك تأهيل أساتذة التعليم الثانوي اإلعدادي؛ -

 م الثانوي التأهيلي. مسلك تأهيل أساتذة التعلي -
 

 CRMEF 
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 الترشيح  ملف
 

 يتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية:  

 لبوابة التي خصصتها الوزارة لذلك؛ وصل تأكيد الترشيح عبر ا 

 قة التعريف الوطنية مصادق عليها؛ نسخة من بطا 

  أو من الشهادة المعادلة لها؛ نسخة مصادق عليها من شهادة اإلجازة 

  وفق النموذج المخصص لهذه  المختصة، السلطات  قبل ق عليه مند مصا  و  )ة (المترشح طرف من موقع التزام

  .الغاية يسحب من البوابة الخاصة بالمباراة

 ملحوظة: 

 ؛ تم إيداعه خارج اآلجالأو  يتضمن معلومات خاطئة،  أو* يعتبر الغيا كل ملف غير مكتمل 

، يجب المترشح)ة(التكوين الذي اختاره للمركز الجهوي لمهن التربية وبع في حالة وجود أكثر من مقر للتكوين تا* 

 ترتيب جميع هذه المقرات؛

 * ال يسمح بإيداع أكثر من ملف واحد للمشاركة في مباريات ولوج مختلف مسالك تأهيل هيئة التدريس؛ 

لذلك   المحددة  اآلجال  في  الترشيح  ملف  يودع  تحديدها من مباشرة    -مقابل وصل  -*  تم  التي  اإلقليمية  بالمديرية 

 طرف المترشح)ة( في طلب الترشيح اإللكتروني. 
 

 سلك تكوين أطر اإلدارة التربوية و أطر هيئة الدعم اإلداري والتربوي واالجتماعي  2
 

موظفو قطاع التعليم  ،تماعيأطر هيئة الدعم اإلداري والتربوي واالج لك تكوين أطر اإلدارة التربوية ويقبل في س

 ية الفئات المعنية وشروط الولوج المدرسي الناجحون في مباريات الولوج لهذا السلك. و ستحدد قرارات وزار

 إجراء التداريب.وكيفية إجراء المباريات وتنظيم المسالك و
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  أهداف التكوين 

) ابتدائي وثانوي (     ستقبلية ألسالك التعليم المدرسيلتلبية الحاجيات الحالية والم  مؤهلة  تربويةالهدف هو تكوين أطر   •

هذا السلك مفتوح في مجموع المؤسسات الجامعية ) الكليات،المدارس    و عمومي وخصوصي وتعزيز البحث التربوي.

علوم التربية، الديداكتيك، سيكولوجية التربية، اللغات،  وحدات التربية: يمكن أن تتضمن وحدات    العليا لألساتذة......(؛ 

 تدبير المشاريع التربوية والمقاوالتية، تكنولوجيا المعلومات والتواصل، تدريب االنغماس في وسط تربوي وغيرها. 
 

 

  شروط الولوج 
 

 التربية في اإلجازة مسلك المطلوبة البكالوريا شعبة نوع

  الرياضية؛  العلوم شعبة  -

   التجريبية؛  العلوم شعبة  -

 والتدبير؛ االقتصادية العلوم شعبة  -

  اآلداب؛  شعبة  -

  اإلنسانية؛  العلوم شعبة  -

  والتكنولوجيات؛  العلوم شعبة  -

 المهنية.  البكالوريا شعب  -

 

 االبتدائي التعليم تخصص -التربية في إلجازةا

  اآلداب؛  شعبة  -

  اإلنسانية؛  العلوم شعبة  -

 الرياضية؛ العلوم شعبة  -

  التجريبية؛  العلوم شعبة  -

 والتدبير؛ االقتصادية العلوم شعبة  -

  والتكنولوجيات؛  العلوم شعبة  -

 المهنية.  البكالوريا شعب  -

 

 - الثانوي  التعليم تخصص -التربية في إلجازةا

 العربية  اللغة

 اآلداب؛ شعبة  -

  اإلنسانية؛  العلوم شعبة  -

  الرياضية؛  العلوم شعبة  -

 التجريبية؛ العلوم شعبة  -

  والتدبير؛  االقتصادية العلوم شعبة  -

  والتكنولوجيات؛  العلوم شعبة  -

 . المهنية البكالوريا شعب  -

 

 إلبتدائيا التعليم تخصص :التربية في اإلجازة

 - األمازيغية اللغة  -

 - اللغة الفرنسية  -الثانوي  التعليم تخصص: التربية في اإلجازة البكالوريا  شعب جميع  -

   -الثانوي  التعليم تخصص -التربية في اإلجازة البكالوريا  شعب جميع  -

 - اللغة اإلنجليزية -

 -  الفلسفة  -الثانوي  التعليم  التربية تخصص في اإلجازة البكالوريا  شعب جميع  -

 - الدراسات اإلسالمية -الثانوي  التعليم تخصص :التربية في اإلجازة البكالوريا  شعب جميع  -

 الثانوي التعليم تخصص :التربية في اإلجازة البكالوريا  شعب جميع  -

 -التاريخ والجغرافية-

  والتدبير؛  االقتصادية العلوم شعبة  -

  الرياضية؛  العلوم شعبة  -

 التجريبية؛ العلوم شعبة  -

 . المهنية البكالوريا شعب  -

 

 الثانوي التعليم تخصص :التربية في اإلجازة

 -والتدبير االقتصاد علوم-

 الرياضية؛ العلوم شعبة  -

  التجريبية؛  العلوم شعبة  -

  والتكنولوجيات؛  العلوم شعبة  -

 . المهنية البكالوريا شعب  -

 

 الثانوي التعليم تخصص :التربية في اإلجازة

 -صناعية علوم-

  الرياضية؛  العلوم شعبة  -

 التجريبية؛ العلوم شعبة  -

 الثانوي التعليم تخصص :التربية في اإلجازة

 - الرياضيات -

  الرياضية؛  العلوم شعبة  -

 التجريبية؛ العلوم شعبة  -

 الثانوي التعليم تخصص :التربية في اإلجازة

 - والكيمياء الفيزياء -

  الرياضية؛  العلوم شعبة  -

 التجريبية؛ العلوم شعبة  -

 الثانوي التعليم تخصص: التربية في اإلجازة

 واألرض  الحياة علوم

  الرياضية؛  العلوم شعبة  -

 التجريبية؛ العلوم شعبة  -

 - الثانوي  التعليم تخصص : التربية في اإلجازة

 - المعلوميات -

 - والرياضة البدنية التربية -:الثانوي  التعليم تخصص :التربية في اإلجازة . البكالوريا شعب جميع  -

    CLE 



  

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين 

 67 المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني  لجهة طنجة تطوان الحسيمة 

  2023-2022موسم  المسالك المعتمدة والمفتوحة لولوج السنة األولى لسلك اإلجازة في التربية
 

 

 

  اإلجراءات الخاصة بالترشيح
 

البوابة   على ترشيحهم  تسجيل التربية في اإلجازة  لسلك الولوج مباراة  اجتياز في الراغبين المترشحين على يتعين •

المباراة وذلك     www.cursussup.gov.ma:  بالمباراة  الخاصة اإللكترونية المحددة في إعالن  الفترة   ، خالل 

 طلب  تعبئة أثناء اختياره،  حسب   والمؤسسات المسالك ترتيب  الفترة،  هذه  خالل ،)ة( مترشح كل على ويتعين

 .المشاركة

 .اختياراته تغيير أو  التسجيل )ة(مترشح ألي يمكن ال الفترة، هذه  انقضاء وبعد •
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Licence d'éducation -Spécialité 

Enseignement Primaire              - 

Licence d'éducation: Spécialité 

Enseignement primaire - langue - - - - - - - - - - - -  - 

      يالثانو تخصص التعليم :التربية في  اإلجازة   

 -اإلسالمية الدراسات  -
-   -  - -  - - - - - - 

Licence d’éducation : Spécialité 

Enseignement Secondaire 

 - Education Physique et Sportive       -   
- - - -   - - - - - - - - 

  الثانوي التعليم تخصص  :التربية في اإلجازة 

 - والجغرافيا التاريخ -
  - -  - -  - - - - - - 

Licence d’Éducation : Spécialité 

Enseignement Secondaire – Informatique - - -  - -  - - -  -  - 

Licence d’éducation : Spécialité 

Enseignement Secondaire - 

Sciences Industrielles pour l'Ingénieur 
- - - - - - - -  - - -  - 

Licence d’éducation: Spécialité 

Enseignement Secondaire- Langue anglaise     -  - -     -   - 

  الثانوي التعليم تخصص  :التربية  في اإلجازة

-اللغة العربية -   
  -   -   - - -  - - 

Licence d’éducation: Spécialité 

Enseignement Secondaire 

- Langue française - 
            - - 

Licence d'éducation -Spécialité 

Enseignement secondaire- 

Mathématiques 
-             - 

Licence d'éducation -Spécialité 

Enseignement secondaire-sciences 

physiques et chimiques 
-             - 

  الثانوي التعليم تخصص  :التربية في اإلجازة

- - الفلسفة -  
-    - - -  - - - - - - 

Licence d’éducation : Spécialité 

Enseignement Secondaire- 

Sciences économiques et de gestion 
- - - - - - - - - - - - -  

Licence d'éducation -Spécialité 

Enseignement secondaire-sciences 

de la vie et la terre 
-             - 

http://www.cursussup.gov.ma/
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 نظام الولوج 
 

 :في  المترشحين نجاح بعد  التربية في لإلجازة األولى السنة ولوج يتم

  البكالوريا. امتحان −

 واختبار شفوي  الملف، دراسة على بناء /تمهيدي انتقاء :مرحلتين  على تنظم التي السلك لهذا الولوج مباراة −

 

 

 الجامعة المؤسسة  البريدي العنوان اللكتروني  الموقع الهاتف

05 37 77 42 78 www.fse.um5.ac.ma 
 للاه عبد بن محمد شارع

هه6211 :.به .ص الركراكي، ،
هالعرفانهالرباط مدينة

ه
 التربيةه علوم كلية

 الرباط
 محمد جامعة

 الخامسه
  الرباط

05 37 75 80 96 
www.ens.um5.ac.ma 

 الحسنه بن محمد شارع
هه-التقدمههههه :.ب .ص الوزاني، ،

هالرباط

 العليا املدرسة
 الرباط لألساتذة

05 35 65 58 61 ens.usmba.ac.m العليا املدرسة فاسه بنسودة ، 5206 :.ب .ص 
 فاسه لألساتذة

 سيدي جامعة
 فاسه- للا عبد بن محمد

05 35 53 38 85 www.ens.umi.ac.ma توالل ، 3104 :.ب .ص 
 مكناسه

 العليا املدرسة
 مكناس لألساتذة

 مواليهإسماعيله جامعة
 مكناسه

 

05 39 97 91 75 
www.enstetouan.ma 

 :.ب .صه الثاني، الحسن شارع
همرتيله ،209

 تطوان

 العليا املدرسة
 تطوانه لألساتذة

هاملالكهالسعديه عبد جامعة
 تطوان

05 22 25 38 97 www.ens.univcasa.ma 
 الجديدة، طريق ،9 كلم
 غانديه 50069 :.ب.ص

 البيضاءه الدار

 لألساتذة  العليا املدرسة
        الثاني الحسن جامعة البيضاءه الدار   

 البيضاءه الدار
05 23 32 22 20 

05 32 35 30 23 
www.enset media ac.ma.ه :ههب .صه الثاني، الحسن شارع

هاملحمديةهه159
 ألساتذة العليا املدرسة
 املحمديةه التقنيه التعليم

05 24 34 01 25 
https://www.uca.ma/ens ههالحسنيههالحي الصويرة، طريق

همراكش،هه2400:ههب .ص
 العليا املدرسة
 مراكش لألساتذة

 القاض يه جامعة
 مراكشه عياض

05 37 32 92 00 
www.esef.uit.ac.ma القنيطرةه242 ه:ب .ص 

 
 للتربيةه العليا املدرسة

 القنيطرة والتكوين
 طفيل ابن جامعة

 القنيطرة

05 23 35 09 18 
www.esef.ucd.ac.ma هالحوزية 1رقم الوطنية الطريق

 الجديدةه
 للتربيةه العليا املدرسة

 الجديدةه ،والتكوين
هشعيبهالدكالي جامعة

 الجديدةه

05 28 22 71 25 
www.esefa.uiz.ac.ma 

 الجديده الجامعي املركب

 أكاديره
 للتربيةه العليا املدرسة

 أكادير والتكوين
 زهر ابن جامعة

 أكاديره

05 23 72 12 75 
www.esef.uh1.ac.ma 218 :.ب .ص 

 برشيد
 للتربيةه العليا املدرسة

 برشيد والتكوين
هالحسنهاألوله جامعة

 سطات

05 23 48 0218 
esef.usms.ac.ma ب .ص الخامس، محمد شارع.: 

همالله بنيههه591
 للتربيةه العليا املدرسة

 مالله بنيه والتكوين
 السلطانه جامعة

همالل سليمانهبنيه موالي

05 36 50 06 12 esef.ump.ma والتكوينه للتربية العليا املدرسة 
هوجدةهه-ه60000

 للتربيةه العليا املدرسة
 وجدةه والتكوين

هاألولهمحمده جامعة
 وجدةه

 للتواصل 

 

 .2022يوليوز  22بتاريخ   701/01التربية تحت رقم   في اإلجازة سلك لمزيد من التفاصيل يرجى االطالع على المذكرة المنظمة لولوج  *

http://www.fse.um5.ac.ma/
http://www.ens.um5.ac.ma/
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القطاع العسكري 

 والشبه عسكري

   ضباط الصف للقوات المساعدة سلك •

•  
 
 ARM   كاديمية الملكية  العسكرية بمكناسال

 الملكيةسلك ضباط الصف للقوات المسلحة  •

  للتكنولوجياخريجي المعاهد  المسلحة البرية تالميذ ضباط الصف الملكية القوات •
 التطبيقية 

  ERNالبحرية بالدارالبيضاء  المدرسة الملكية •

الصف  الملكية  القوات • ضباط  تالميذ  المعاهد  البحرية  خريجي    للتكنولوجيا ، 
 التطبيقية 

   ERAالمدرسة الملكية الجوية بمراكش   •

الصف،  الجوية  لملكيةا  القوات • ضباط  المعاهد  تالميذ    للتكنولوجيا خريجي 
 التطبيقية 

وطب    والصيدلة  الطب العام)      ERSSMمدرسة الملكية للصحة العسكريةال •
سنان(

 
 بالرباط  ال

 IRPالمعهد  الملكي للشرطة بالقنيطرة  •

 GEGRالـــدرك الملـــكي      •
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القوات المساعدة جهاز شبه عسكري تابع لوزارة الداخلية إداريا تحت تصرف وزير الداخلية، و يخضع للقوانين 

العسكرية وقد  والضوابط  كاألمن   ت سمي،  األمنية  األجهزة  باقي  مع  افرادها  الشتغال  نظرا  المساعدة  بالقوات 

تتجلى مهمتها األساسية في وهي    .الوطني و الدرك الملكي و أيضا مع القوات المسلحة الملكية قوات عمومية، 

 . من العموميينالمحافظة على النظام و األ

 
 

 

 شروط الولوج  
 

 

 ؛شهادة البكالوريا للسنة الجارية أن يكون حاصال على  -

 ومؤهل بدنيا؛  عازب جنسية مغربية، ،  -

 ؛على األكثر عند تاريخ إجراء المباراةسنة  23و   18العمر بين   -

 بدنيا؛ مقبوال  -

 متر؛ 1.70أالّ تقل قامته عن  -

 ؛أال تكون له سوابق عدلية -

 . االنتقاءمقبوال من طرف لجنة  -

أعاله،    *   المذكورة  الشروط  على  المتوفرين  المترشحين  على    اإللكتروني   ين  الرابطأحد  ب     التسجيل  يجب 

   ./ https://recrutement.far.ma أو  :recrutement.fa.gov.ma//http:التاليين 
 

 

 نظام الولوج  
 
 

اعتمادا على المعدل العام المحصل عليه في امتحانات الباكالوريا بميزة "مستحسن". وعلى إثر ذلك ؛  انتقاء أولي

 (.  e-mailيتم استدعاء المترشحين المقبولين من طرف لجنة االنتقاء األولي، عبر عناوينهم اإللكترونية ) 

 كما يمكن للمترشحين االتصال باألكاديمية الملكية العسكرية على الرقمين الهاتفيين التاليين:  

 لمعرفة ما إذا تم اختيارهم الجتياز المباراة.      0535536219  -  0535451687

 : تنظيم المباراة

الجتياز االختبارات الطبية والبدنية، إضافة يتم استدعاء المترشحين الذين تم اختيارهم في تاريخ يحدد الحقا،    -

 الختبار شفوي، كما يتوجب على المترشحين اصطحاب لوازمهم الشخصية والرياضية؛

العادية من   - الدورة  المحصل عليه في  العام  النجاح  المترشحين  اعتمادا على معدل   الناجحين من  ترتيب  يتم 

 امتحان البكالوريا. 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 للتواصل 

 

  0535536219 أرقام الهاتف:  

0535451687            
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. 

 أهداف التكوين 
 

. ويعين بعد إكمال أربع سنوات من التكون  DEUM يحصل المتخرج على دبلوم الدراسات الجامعية العسكرية  

التالميذ الضباط الذين تابعوا بنجاح طور التكوين العسكري والجامعي باألكاديمية الملكية العسكرية، في رتبة  

 أو القوات المساعدة. القوات المسلحة الملكية أولون مهامهم إما بالدرك الملكي وا مالزم ويز

 

 

 

 

 

 

 

 شروط الولوج  
 

 الحالة العائلية عازب)ة(؛  ▪

 بدون سوابق عدلية،  ▪

 ، 2022أن يكون المترشح )ة( حاصال على شهادة البكالوريا لسنة  ▪

 ؛  التمتع بصحة جسمانية جيدة ▪

 متر على األقل بالنسبة لإلناث؛  1.60م على األقل بالنسبة للذكور  70.1القامة   ▪

 ؛19 –المترشح قد تلقى التلقيح ضد فيروس كوفيد  أن يكون ▪

 أن يتم قبوله )ها( من طرف لجنة االنتقاء األولي.  ▪

  عبر البوابة االلكترونية: يتعين على المترشحين و المترشحات المتوفرين على الشروط أعاله تسجيل طلباتهم   ▪

https://recrutement.far.ma/قبل التاريخ المحدد في إعالن المباراة  .. 

 إلكتروني. ضرورة توفر المترشح على بريد ملحوظة: 
 

 نظام الولوج     
 

 

يتم االنتقاء األولي اعتماد على معدل النجاح المحصل عليه بميزة “مستحسن” على األقل من طرف المترشح )ة( 

في الدورة العادية من امتحان البكالوريا، وسيتم استدعاء المترشحين الذين يتوفرون على الشروط الكاملة والذين 

 االنتقاء األولي قصد اجتياز المباراة في وقت الحق وذلك عبر عناوينهم اإللكترونية تم اختيارهم من طرف لجنة  

، 0535451687/0535536219كما يمكن للمترشحين والمترشحات االتصال بالمدرسة على األرقام التالية:  

 .لمعرفة إذا تم اختيارهم الجتياز المباراة

 : تنظيم المباراة

والمترشحون   الجتياز المترشحات  المحدد  التاريخ  في  استدعاؤهم  سيتم  المباراة  جتياز  ال  اختيارهم  تم  الذين 

االختبارات الطبية، البدنية والنفسية، باإلضافة الختبار شفوي. يجب على المترشحات و المترشحين اصطحاب 

اعتمادا على  يبهمالمترشحات والمترشحون الذين سيجتازو ن بنجاح هذه االختبارات، سيتم ترت  .لوازم الرياضة

 .معدل النجاح المحصل عليه في الدورة العادية من امتحان البكالوريا

 رتبة التخرج  التكوين مدة  الشعب التخصص 

المسلحة  سلك القوات

 الملكية
 العلوم والتقنيات  -

 العلوم القانونية -

واألدب اللغة  -

 اإلنجليزي

  3منها  سنوات 4

  اإلجازة سنوات سلك

وسنة واحدة 

مخصصة للتكوين 

 العسكري

 بالقوات المسلحة الملكية. ضابط مجاز

 بالقوات المساعدة. ضابط مجاز القوات المساعدة  سلك

ARM 
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 أهداف التكوين 
 

 .المسلحة الملكيةالبرية للقوات إلى إعداد ضابط مجاز بالقوات  سنوات   3الذي يدوم  يهدف التكوين
 

 شروط الولوج     
 

 حسب التخصص المطلوب؛ 2022أو   2021أو  2020دورات  شهادة البكالوريا  ▪

 ؛ لغاية  شهرغشت من سنة الترشيح سنة 23و  18العمر بين   ▪

 ؛ عازب)ة( ▪

 له سوابق عدلية؛ ليس  ▪

 ، التمتع بصحة جسمانية جيدة ▪

 ؛ 19 –أن يكون قد تلقى التلقيح ضد فيروس كوفيد  ▪

 ؛متر لإلناث 1.60للذكور و  متر  1.70أالّ يقل طول القامة عن  ▪

 أن يتم قبول المترشح)ة( من طرف لجنة االنتقاء األولي؛  ▪

على الموقع  طلباتهم  لمتوفرين على الشروط أعاله تسجيلا المترشحاتو المترشحينيتعين على *    

    إعالن المباراة. وذلك قبل اآلجال المحددة في  https://www.recrutement.far.ma :اإللكتروني 
 

 نظام الولوج     
 

، اعتمادا على معدل النجاح المحصل عليه استوفوا شروط االنتقاء األولي   الذين  المترشحات و   المترشحينسيتم استدعاء   

الجتياز االختبارات الطبية، البدنية والنفسية، باإلضافة الختبار شفوي   اإللكترونيةمن طرف كل مترشح)ة( عبر عناوينهم 

 اصطحاب لوازم الرياضة.   المترشحاتو المترشحينوذلك في تاريخ سيتم تحديده الحقا. يجب على 

ا  الهاتف  أرقام  على  أسفله  الجدول  في  الواردة  االمتحان  بمراكز  االتصال  والمترشحين  للمترشحات  إليها، ويمكن  لمشار 

 لمعرفة إذا تم اختيارهم الجتياز المباراة. 
 

 التخصصات ومراكز التكوين 

 
 . لدى أقرب حامية عسكرية   يودع ملف الترشيح في اآلجال المحددة  : ملحوظة

 التخصصات  نوع البكالوريا  مركز التكوين  رقم الهاتف لالتصال 

 جميع الشعب -بنكرير - المدرسة الملكية للمشاة     11 51 31 24 05
 )الذكور فقط( اة المش

 المظليون )الذكور واإلناث( 

 )الذكور فقط( المدرعات  جميع الشعب -مكناس  -المدرسة الملكية للمدرعات      63 23 52 35 05

 )الذكور فقط( المدفعية  جميع الشعب -فاس    -المدرسة الملكية للمدفعية    65 16 65 35 05

 -بنسليمان   -المدرسة الملكية للعتاد       69 01 29 23 05

 الشعب العلمية  

  الشعبجميع 

  جميع الشعب

 ( فقط  العتاد ) الذكور

 الخيالة )الذكور واإلناث( 

 النقل )الذكور فقط(؛ 

05 37 71 55 37     
المدرسة الملكية لألطرالشبه الطبية اللة مريم   

 الشعب العلمية -الرباط   -
 

  (الصحة العسكرية )الذكور واإلناث

  -القنيطرة   -مركز التدريب لإلشارة       11 42 37 37 05

 

 الشعب العلمية  
 إلشارة )الذكور واإلناث( ا

 ( فقط   )الذكورالعسكرية الهندسة 

 جميع الشعب   -بوقنادل    -مركز التكوين للتموين العسكري      26 48 36 61 06 
 لتموين )الذكور واإلناث( ا

 )الذكور واإلناث(  ياضة العسكريةلرا

 لمصالح االجتماعية )اإلناث فقط(ا جميع الشعب -تمارة   -مركز التكوين للمصالح االجتماعية       26 07 61 37 05
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 تقديم
 

 تاريخ   في  سنة  25  أعمارهم  تتجاوز   ال  الذين  ،ذكورا  المغاربة  الشبان  لفائدة  مباراة  الملكية  المسلحة  القوات   تنظم

 للتكنولوجيا  المتخصصة   المعاهد   خريجي  الصف،  ضباط  سلك  في  االنخراط  في  الراغبين ،المباراة  إجراء

 التالية:  التخصصات  ضمن ذلك و  التطبيقية،
 

 التخصصات 

 

 شروط الولوج     
 

 ؛عازب   العائلية الحالة -

 ؛ عدلية  سوابق بدون -

 ؛ البكالوريا شهادة على  حاصال المترشح يكون أن -

 المباراة؛ إجراء يوم في سنة 25 المترشح)ة( عمر  يتجاوز أالا  -

  للتكنولوجيا العليا اهد المع أحد  طرف من المسلم المتخصص التقني دبلوم على حاصال )ة(رشحتالم يكون أن -

 ؛الشغل إنعاش و المهني التكوين لمؤسسات  التابعة التطبيقية

 ؛ الشغل نعاشإ و  المهني التكوين لمؤسسات  التابعة التطبيقية للتكنولوجيا المتخصصة

 ؛جيدة جسمانية بصحة  التمتع -

 ؛لإلناث  بالنسبة قلاأل على متر 1,60و للذكور، ةبالنسب  األقل على متر 1,65 القامة -

 ؛ 19 - كوفيد  فيروس ضد  التلقيح  تلقى قد  المترشح يكون أن -

 . األولي االنتقاء لجنة طرف من قبوله يتم أن -

   :لكترونياإل  الموقع على طلباتهم تسجيل أعاله الشروط على المتوفرين رشحينتالم على يتعين

 recrutement.far.ma المباراة إعالن في المحدد التاريخ قبل. 

 

 ؛ شغال الكبرىاأل -  ؛ مساعد في طب األسنان  -

 ؛ األنظمة الهيدروليكية و الهوائية  -  ؛ السمعي البصري - 

 ؛ الطبع المعلوماتي -   ؛ اآللية و األدواتية الصناعية  - 

 ؛ المناهج في الصناعة الميكانيكية -   التركيب المعدني؛ مكتب الدراسات في  - 

 ؛ مدرب الفروسية -  العمومية؛  األشغال  األعمال: مسير  - 

 ؛ طقامي األسنان -  االمن السيبراني؛  - 

 ؛ مسؤول استغالل اللوجستيك -  ؛ التشخيص والكترونيك السيارات  - 

 ؛ األالت ذات المحرك : السياراتتقني متخصص في   -  ؛ النجاعة الطاقية - 

 ؛ تقني متخصص في األالت ذات المحرك : الوزن الثقيل و الحافالت  -  ؛ الكهرباء والكترونيات السيارات - 

 ؛ تقني في فن الطباعة  -  ؛ إلكتروميكانيك - 

 ؛ تقنيات التنمية في المعلوميات - ؛ إلكتروميكانيك األنظمة التلقائية  - 

 ؛ تقنيات كتابة اإلدارة -  ؛ متخصص في وسائل النقلتقني  - 

 ؛ تقنيات الشبكات المعلوميات  -  المالية و المحاسبة؛  - 

 ؛ تقني متخصص في اإلتصاالت -  ؛ هندسة التكييف - 

 لحراريات الصناعية؛ ا -  ؛ الهندسة الطبوغرافية - 

 معالجة األسطح؛   - تسيير المقاوالت؛  - 

 مربي متخصص في الطفولة الصغرى. -  . الفندقي التدبير   -
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 نظام الولوج     
 

 سلك   من  الثانيةو   األولى   السنة  معدالت   من  انطالقا  عليه   المحصل  العام  المعدل  على  اعتمادا  األولي  االنتقاء  يتم

 الشروط   على  يتوفرون  الذين  رشحينتالم  استدعاء  وسيتم  التطبيقية،  للتكنولوجيا  المتخصصة  المعاهد   في التكوين

  عبر   وذلك  الحق  وقت   في  المباراة  اجتياز  قصد   ،األولي  االنتقاء  لجنة  طرف  من اختيارهم   تم  الذين  و  الكاملة

 لكترونية. اإل عناوينهم

 تم   إذا لمعرفة  ،05  35  65  16  65 الهاتفي  الرقم  على  االمتحان  ز بمرك  االتصال  رشحينتللم  يمكن  كما     

 المباراة.  الجتياز  اختيارهم

 المباراة:  تنظيم  -

 الجتياز   وذلك  ،لهم  سيحدد   تاريخ  في  استدعاؤهم  سيتم  المباراة،  الجتياز  اختيارهم  تم  الذين  المترشحون 

  لوازم   اصطحاب   رشحينتالم   على  يجب   شفوي.ال  لالختبار  باإلضافة  والنفسية، البدنية  الطبية،  االختبارات 

  الرياضة.

 عليه   المحصل  العام  المعدل  على  اعتمادا  ترتيبهم  سيتم  االختبارات،  هذه  بنجاح  سيجتازون  الذين  المترشحون  

 التطبيقية.  للتكنولوجيا المتخصصة المعاهد  في التكوين سلك من الثانية السنة و األولى السنة معدالت  من انطالقا
 

 

 

 

 

 

 للتواصل 

 

 

  05 35 65 16  65 :للتواصل مع مركز االمتحان  رقم الهاتف   
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 أهداف التكوين 
 

)إناث وذكور( متخصصين في مجال المالحة البحرية، للعمل في  ينعسكري أطربهذه المؤسسة إلى تكوين تهدف الدراسة 

 صفوف القوات الملكية البحرية.

 التخصصات 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

 

   الولوج شروط
 

 تفتح المباراة أمام اإلناث والذكور؛ ▪

 سنة أثناء االنخراط؛  20و 18أن يكون سن المترشح)ة( مابين  ▪

الجارية   ▪ للسنة  الرياضية  العلوم  البكالوريا شعبة  بالنسبة لسلك  أن يكون حائزا على شهادة  أما  بالنسبة لسلك اإلجازة، 

 ؛ المهندسين فيشترط أيضا أن يكون موجها لألقسام التحضيرية )تخصص الرياضيات والفزياء(

 ؛ أن يكون قادرا على الخدمة البحرية وأن ينجح في االختبار البسيكوتقني  ▪

 أن يكون قادرا)ة( على الخدمة البحرية؛  ▪

 متر على األقل بالنسبة لإلناث؛  1,60مترا على األقل بالنسبة للذكور، و 1.70أن تكون قامته  ▪

 .أن ينجح في مباراة الدخول  ▪
 

 نظام الولوج  
 

▪ « بميزة  عليه  المحصل  النجاح  معدل  على  اعتمادا  أولي  طرف   مستحسن انتقاء  من  األقل  على  في  «  )ة(  المترشح 

 الدورة العادية من امتحان البكالوريا؛ 

ونفسية   ▪ وبدنية  طبية  الختبارات  األولي،  االنتقاء  في  اختيارهم  تم  الذين  المترشحون  يخضع  حيث  المباراة:  اجتياز 

 وتقنية، واختبارات خاصة باألطقم البحرية باإلضافة المتحان شفوي. 

 /https://recrutement.far.ma :البوابة االلكترونية يتعين على المترشحين التسجيل القبلي عبر   ▪

الهاتفية:     األرقام  على  بالمدرسة  االتصال  والمترشحات  للمترشحين  يمكن  ،  0522274524/   0522272296كما 

 .الجتياز المباراة سواء سلك اإلجازة أو سلك المهندس، لمعرفة إذا تم اختيارهم 

 .يجب على المترشحين والمترشحات اصطحاب لوازمهم الشخصية ولوازم الرياضة

 

 

 

 

 

 التخصص الدبلوم مدة الدراسة  السلك 

سلك 

 المهندسين
 مهندس برتبة ضابط  سنوات  5

Télécommunication, Informatique 

Systèmes Radar et Détection,Systèmes 

d’Armes, Systèmes Energétiques 

Thermiques, Systèmes Energétiques 

Electriques. 

سلك اإلجازة  

 المهنية

 سنوات  3

 +سنة للتخصص

ضباط صف البحرية  

 ( DEUN) الملكية

Système RADARS, Systèmes d’Armes, 

Thermie, Electricité, Electronique de 

télécommunication.  

 ERN  

 

 

 . ( الدار البيضاء16314شارع السور الجديد )ص ب:   المدرسة الملكية البحرية

0522221672الفاكس:     0522278451 – 0522272296الهاتف:   
 

 للتواصل
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 أهداف التكوين 
 

)إناث وذكور( متخصصين في مجال المالحة البحرية،   ين عسكري تهدف الدراسة بهذه المؤسسة إلى تكوين أطر

 للعمل في صفوف القوات الملكية البحرية.
 

 التخصصات 
 

الراغبين في االنخراط في سلك  وإناثاالمغاربة ذكورا  تنظم القوات المسلحة الملكية مباراة لفائدة الشباب 

 ، وذلك ضمن التخصصات التالية: 2022ضباط صف البحرية الملكية لسنة  تالميذ 

 األفراد المالحين؛ ✓

 مشاة البحرية.  ✓
 

   الولوج شروط
 

 على الراغبين في االنخراط وجوب توفر الشروط التالية:

 الحالة العائلية عازب)ة(؛  •

 بدون سوابق عدلية؛  •

 ؛ 2022غشت  16 سنة لغاية 23و  18 )ة( ما بينالمترشح أن يكون سن  •

  الشعب العلمية  إحدى )ة( حاصال )ة(على شهادة البكالوريا في المترشحأن يكون  •

 ؛2022 أو 2021 أو 2020 دورات 

 ؛19-أن يكون قد تلقى التلقيح ضد فيروس كوفيد  •

 على األقل بالنسبة لإلناث؛متر   1.60متر على األقل بالنسبة للذكور و  1.70القامة  •

 ذكرا بالنسبة لتخصص “مشاة البحرية”؛ المترشحأن يكون  •

 التمتع بصحة جسمانية جيدة؛  •

 أن يكون قادرا)ة( على الخدمة البحرية؛  •

 من طرف لجنة االنتقاء األولي.  )ها( أن يتم قبوله •

 على الموقع  المتوفرين على الشروط أعاله تسجيل طلباتهم المترشحينو المترشحاتيتعين على 

https://www.recrutement.far.ma  .وذلك قبل اآلجال المحددة في إعالن المباراة 
 

 نظام الولوج  
 

استوفوا شروط االنتقاء األولي، اعتمادا على معدل النجاح المحصل عليه    سيتم استدعاء المترشحين والمترشحات الذين  

من طرف كل مترشح)ة( عبر عناوينهم اإللكترونية الجتياز االختبارات الطبية، البدنية والنفسية، باإلضافة الختبار شفوي  

 على المترشحين والمترشحات اصطحاب لوازم الرياضة.  وذلك في تاريخ سيتم تحديده الحقا. يجب

، لمعرفة إذا 0522270720  كما يمكن للمترشحات والمترشحين االتصال بمركز االمتحان  على الرقم الهاتفي التالي:  

 تم اختيارهم الجتياز المباراة. 
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 تقديم
 

 

 تاريخ   في  سنة  25  أعمارهم  تتجاوز   ال  الذين  ذكورا،  المغاربة  الشبان  لفائدة  مباراة  الملكية  المسلحة  القوات   تنظم

 للتكنولوجيا  المتخصصة   المعاهد   خريجي  الصف،  ضباط  سلك  في  االنخراط  في  الراغبين المباراة،  إجراء

 التالية:  التخصصات  ضمن ذلك و  التطبيقية،

                                ؛  التلقائية األنظمة إلكتروميكانيك -

                              االتصاالت؛ في متخصص  تقني -

                        .المعلوميات  شبكات  تقنيات  -
                              

 شروط الولوج     
 

 

 ؛عازب  العائلية الحالة -

 ؛ عدلية  سوابق بدون -

 المباراة؛ إجراء يوم في سنة 25 المترشح)ة( عمر  يتجاوز أالا  -

 ؛ البكالوريا شهادة على  حاصال رشحتالم يكون أن -

  للتكنولوجيا العليا اهد المع أحد  طرف من المسلم المتخصص التقني دبلوم على حاصال )ة(رشحتالم يكون أن -

 ؛الشغل إنعاش و المهني التكوين لمؤسسات  التابعة التطبيقية

 ؛جيدة جسمانية بصحة  التمتع -

 ؛لإلناث  بالنسبة قلاأل على متر 1,60و للذكور، بالنسبة األقل على متر 1,65 القامة -

 ؛ 19 - كوفيد  فيروس ضد  التلقيح  تلقى قد  شحالمتر يكون أن -

 األولي.  االنتقاء لجنة طرف من قبوله يتم أن -

  لكترونياإل الموقع على طلباتهم تسجيل أعاله الشروط على المتوفرين رشحينتالم و المترشحات على يتعين

 recrutement.far.ma  المباراة. إعالن في المحدد التاريخ قبل   
 

 نظام الولوج     
 

 سلك  من  الثانية  و  األولى  السنة  معدالت   من  انطالقا  عليه  المحصل  العام  المعدل  على  اعتمادا  األولي  االنتقاء  يتم

 يتوفرون   الذين  والمترشحات   المترشحين  استدعاء  وسيتم  التطبيقية،  للتكنولوجيا  المتخصصة  المعاهد   في التكوين

  الحق   وقت   في  المباراة  اجتياز  قصد   األولي،  االنتقاء  لجنة  طرف  من اختيارهم  تم  الذين  و  ،الكاملة  الشروط  على

  االلكترونية. عناوينهم عبر وذلك
 

 : المباراة تنظيم -

 الجتياز  لهم  سيحدد   تاريخ  في   المباراة،  الجتياز  اختيارهم  تم  الذين  المترشحون  و  ءالمترشحات استدعا  سيتم  

 اصطحاب   والمترشحات   المترشحين  على  يجب   الشفوي.  لالختبار  باإلضافة  والنفسية، البدنية  الطبية،  االختبارات 

 العام   المعدل  على  اعتمادا  ترتيبهم  مسيت   االختبارات،  هذه  بنجاح  سيجتازون  الذين  المترشحون  الرياضة.  لوازم

 المتخصصة   المعاهد   في  التكوين  سلك  من  الثانية  السنة  و  األولى  السنة  معدالت  من  انطالقا  عليه  المحصل

 التطبيقية.  للتكنولوجيا
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 أهداف التكوين 
 

 إعداد ضباط مؤهلين في صفوف القوات المسلحة الجوية. يهدف التكوين بالمدرسة الملكية الجوية إلى 

 نظام التكوين  
 

إلى  إضافة  الطبية  والخدمات  والملبس  واألكل  اإلقامة  من  الطلبة  يستفيد  حيث  داخلي  بالمدرسة  التكوين  نظام 

 اللوازم المدرسية. ومنحة شهرية، ي نظم التكوين في سلكين: سلك المهندسين وسلك اإلجازة.
 

 سلك اإلجازة المهندسينسلك  

 التخصصات 
 ـ قيادة الطائرات

 .ـ أنظمة الطيران

 ـ قيادة الطائرات؛ •

 ـ أنظمة الطيران؛ •

 ـ المالحة الجوية؛ •

 .ـ تـحليل وتأويل المعلومات •

 مدة التكوين 

 موزعة كما يلي: خمس سنوات

في الرياضيات والفيزياء:   سلك تحضيري مدمج  -

نهايته المباراة مدته سنتان ، يجتاز الطلبة في 

 المشتركة لولوج المدارس العليا للمهندسين؛ 

مدته    - تكويني:  الطلبة   ثالثسلك  يتابع  سنوات 

 أو   قيادة الطائراتأحد التخصصات:  في     به الدراسة

الطيران مالزم ،  أنظمة  رتبة  على  بالحصول  يتوج 

 ثاني. 

ورياضيا   عسكريا  تكوينا  الضباط  التالميذ  يتابع 

هذا  ويتوج  والتقني،  العلمي  التكوين  مع  بالموازاة 

 .التكوين بالحصول على دبلوم ضابط مهندس دولة

 

للحصول على اإلجازة في الطيران في   ثالث سنوات

التخصصات اآلنفة الذكر + سنة من التعليم العسكري  

والمهني، حيث سيحصل التلميذ الضابط على إثره على  

 رتبة مالزم ثان، ودبلوم لدراسات لجامعي والطيران. 

 شروط  

 الترشيح

 أعزب من جنسية مغربية؛  -

دجنبر من  سنة في نهاية  20و  18يتراوح سنه بين  -

 سنة الترشيح؛
  حاصالأن، يكون المترشح  بالنسبة لسلك المهندسين -

على شهادة البكالوريا في العلوم الرياضية للسنة  

 ؛(MP)مسلكلألقسام التحضيرية  االجارية وموجه
:أن يكون  )شعبة الطيران(بالنسبة لسلك اإلجازة  -

المترشح)ة(حاصال على شهادة البكالوريا في مسلك  

  العلوم الرياضية للسنة الجارية؛   
م بالنسبة 1.65مؤهل صحيا وقامته على األقل  -

 م بالنسبة لإلناث؛ 1.60و  .للذكور
 ؛ بدون سوابق عدلية -

 أعزب من جنسية مغربية؛  -

سنة في نهاية دجنبر من   20و  18يتراوح سنه بين  -

 الترشيح؛سنة 
حاصل على شهادة البكالوريا في العلوم الرياضية أو  -

 ما يعادلها للسنة الجارية أو الماضية؛ 

م بالنسبة للذكور 1.65مؤهل صحيا وقامته على األقل  -

 م بالنسبة لإلناث؛ 1.60و
 التوفر على سجل عدلي سليم؛  -

   

 / https://recrutement.far.maعبر البوابة االلكترونية :  ضرورة التسجيل القبلي ▪

اعتمادا على معدل النجاح المحصل عليه بميزة "مستحسن" على األقل من طرف المترشح)ة( في  انتقاء أولي

 الدورة العادية من امتحان الباكلوريا. 

 والتي تتكون من:  اجتياز المباراة 

 اختبارات خاصة باألطقم الجوية.اختبارات طبية، بدنية، نفسية وتقنية؛ ▪

 شفوي. اختبار ▪

سيتم استدعاء المترشحن والمترشحات المقبولين الجتياز االختبارات عبر بريدهم اإللكتروني، ويجب اصطحاب  

 .لوازمهم الشخصية ولوازم الرياضة
 

       0524430411/0524435792كما يمكن للمترشحين والمترشحات االتصال بالمدرسة على األرقام التالية: ملحوظة: 

 .تم اختيارهم الجتياز المباراة إذا لمعرفة

ERA 
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 تقديم
 

 

 إجراء  تاريخ  في  سنة  25  أعمارهم   تتجاوز  ال  الذين  ،ذكورا  المغاربة  الشبان  لفائدة   مباراة   الملكية  المسلحة  القوات  تنظم 

 ضمن   ذلك  و  التطبيقية،  للتكنولوجيا  المتخصصة  المعاهد  خريجي  الصف،  ضباط  سلك  في  االنخراط  في  الراغبين ،المباراة 

 التالية:  التخصصات

 الفندقي؛ التدبير الفندقية: اإلدارة                               البصري؛ السمعي 

 واالستقبال؛ اإلقامة الفندقية: اإلدارة                              الصناعية؛ األدواتية و اآللية 

 ميكترونيك؛                               المعدني؛ التركيب  في الدراسات  مكتب 

 الميكانيكية؛  الصناعة مناهج العمومية؛  األشغال األعمال: مسير

 المطبعي؛ اإلنتاج              السيارات؛ وإلكترونيك تشخيص  

 ارة؛ اإلد  كتابة تقنيات               التلقائية؛ األنظمة إلكتروميكانيك 

 المتعددة؛ االتصاالت  وسائط  في التنمية تقنيات                           اإللكترونية؛ الصناعة 

 المعلوماتية؛  التنمية تقنيات  والمحاسبة؛  المالية

 االتصاالت؛ في متخصص  تقني المقاوالت؛  تدبير

 المعلوميات؛  شبكات  تقنيات  المدنية؛ الهندسة

 األسطح؛ معالجة التكييف؛  هندسة

                             الرقمي. التحكم ذات  اآلالت  على التصنيع                           التلقائي. الصنع ذات  واآلالت  األدواتية اآلالت  صيانة 
 

 

 شروط الولوج  
 
 

 عازب؛  العائلية لحالةا –

 عدلية؛  سوابق  بدون –

 المباراة؛  إجراء يوم  في سنة 25 المترشح)ة(  عمر يتجاوز أالا  –

 البكالوريا؛  شهادة على حاصال  المترشح يكون أن –

  للتكنولوجيا المتخصصة المعاهد أحد طرف  من المسلم   المتخصص التقني  دبلوم على حاصال  المترشح يكون أن –

 الشغل؛  إنعاش و المهني التكوين لمؤسسات التابعة التطبيقية

 جيدة؛  جسمانية بصحة التمتع –

 لإلناث؛  بالنسبة األقل على متر1.60و للذكور، بالنسبة  األقل على متر 1.65 القامة –

 ؛ 19 - كوفيد فيروس ضد  التلقيح  تلقى قد المترشح يكون أن –

 األولي.  االنتقاء لجنة  طرف من قبوله يتم  أن –

  االلكتروني:  الموقع على   طلباتهم تسجيل أعاله الشروط على المتوفرين المترشحين و المترشحات  على  يتعين

 recrutement.far.ma المباراة. إعالن  في المحدد التاريخ قبل   
 

 نظام الولوج     
 

 سلك   من  الثانية  و  األولى  السنة  معدالت  من   انطالقا  عليه  المحصل   العام  المعدل  على  اعتمادا   األولي  االنتقاء  يتم 

   الكاملة   الشروط  على  يتوفرون  الذين  رشحينتالم  استدعاء  وسيتم   التطبيقية،  للتكنولوجيا  المتخصصة  المعاهد  في التكوين

 عناوينهم   عبر   وذلك  الحق  وقت  في  لمباراة ا  اجتياز  قصد  ،األولي  االنتقاء  لجنة  طرف  من اختيارهم   تم   والذين

  اختيارهم   تم   إذا لمعرفة  ،05  35  65  16  65 :الرقم   على  االمتحان  بمركز  االتصال  رشحينتللم  يمكن  كما االلكترونية.

 المباراة.   الجتياز

 المباراة:  تنظيم -

  االختبارات   الجتياز  وذلك  ،لهم   سيحدد  تاريخ  في  استدعاؤهم   سيتم   المباراة،  الجتياز  اختيارهم   تم   الذين  المترشحون 

  لوازم   اصطحاب  رشحينتالمو  المترشحات   على  يجب   . الشفوي  لالختبار  باإلضافة  والنفسية،  البدنية  الطبية،

 عليه  المحصل  العام  المعدل  على  اعتمادا  ترتيبهم  سيتم  االختبارات،  هذه   بنجاح  سيجتازون  الذين  المترشحون الرياضة.

 . التطبيقية   للتكنولوجيا المتخصصة   المعاهد  في التكوين سلك من الثانية  السنة و  األولى السنة معدالت من انطالقا
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 أهداف التكوين 
 

؛ ( سنوات 6طب األسنان: ) ؛ ( سنوات 6)تدوم مدة الدراسة بالطب: و، يتم التكوين بكلية الطب والصيدلة بالرباط

 (  : سنوات.6والصيدلة  المتخرجو   (  دكتور    يحصل  ضابط  دبلوم  نظام   ،على  هو  بها  الدراسة  نظام  أن  كما 

 . عسكري
 

 نظام الولوج  
 

اعتمادا على معدل النجاح المحصل عليه بميزة"مستحسن" على األقل من طرف المترشح)ة( في  ليأوانتقاء  ▪

الدورة العادية من امتحان البكالوريا؛ وسيتم استدعاء المترشحات والمترشحين الذين يتوفرون على الشروط 

وذلك عبر   ،في وقت الحققصد اجتياز المباراة  ،والذين تم اختيارهم من طرف لجنة االنتقاء األوليالكاملة، 

 ؛ عناوينهم اإللكترونية

الذين تم اختيارهم الجتياز المباراة، سيخضعون لالختبارات الطبية، البدنية، النفسية،   المترشحات والمترشحون ▪

 والتقنية باإلضافة المتحان شفوي. 
 

 شروط الولوج 
 

 يُشترط في المترشح)ة( مايلي :

 ؛ عازب)ة(الحالة العائلية   ▪

على   ▪ البكالوريا  حاصل  فيللسنة  شهادة  الرياضية  مسلك   الحالية  و)ب(   العلوم  الفيزيائية             العلوم    مسلك  و؛)أ( 

 مسلك علوم الحياة واألرض. و

 ؛ تكون له سوابق عدلية  أال   ▪

 التمتع بصحة جسماني جيدة؛  ▪

 ؛ متر بالنسبة لإلناث 1.60متر بالنسبة للذكور و 1.65تقل القامة عن  أال   ▪

 أن يتم قبوله )ها( من طرف لجنة االنتقاء األولي.  ▪
 

 ملف الترشيح  
 

 .recrutement.fa.mawwwالترشيح للمباريات العسكرية بالتسجيل القبلي عبر الموقع االلكتروني:   * 

 بث من خالله طرق التسجيل والمعلومات حول مباراة االنتقاء. تُ وهو موقع خاص س

 المدنية؛ نسخة كاملة من سجل الحالة  ▪

لنتائج سنتْي البكالوريا ) ▪ النقط أصلي يحمل بيان نقط شامل و أصلي  طابعا حيا لمدير الثانوية بالنسبة     بيان 

للتربية   الجهوية  باألكاديمة  البيان  على  المصادقة  تتم  الخاصة  للثانويات  بالنسبة  حين  )في  العمومية  للثانويات 

  و نقط ومعدل االمتحان الموحد الجهوي ونقط           بكالوريا،  والتكوين(: نقط و معدالت أسدوس السنة األولى

 رمز مسار للتلميذ؛  كما يجب أن يتضمن بيان النقط األسدوس األول للسنة الثانية بكالوريا، و معدالت

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها؛  ▪

 ( 28x22,5متوسط الحجم )، منها ظرف تحمل اسم وعنوان المترشح)ة(أظرفة متنبرة  4 ▪

 

 السيد مدير المدرسة الملكية لمصلحة الصحة العسكرية 

 )مباراة الضباط(. الرباط   1044زنقة الهاشمي المستاري، ص.ب:  1

Monsieur le Médecin-Colonel Major, Directeur de l’Ecole Royale du Service de Santé 

Militaire, sise avenue El-Hachimi El-Mastari Rabat ; BP 1044 – Rabat 

(Concours des élèves officiers) 

 0537734334/ 0537725380الهاتف: 

  ERSSM
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 أهداف التكوين 
 ضباط وعمداء الشرطة.  -مفتشي الشرطة الخارجية –حراس األمن  ف الدراسة بالمعهد الملكي للشرطة إلى تكوين تهد

 
 

 حسب التخصصات شروط الولوج
 

يتعين على المترشح إلجتياز المباراة تسجيل ترشيحهم على البوابة االلكترونية لمبريات التوظيف الخاصة بالمديرية العامة لألمن 

 مع الحرص على استخراج استمارة التسجيل و توقيعها وإرفاقها بالملف.  concours.dgsn.gov.ma :الوطني
 

 

 ملف الترشيح   شروط الولوج  مدة التكوين  التخصص

 سنة واحدة  حارس األمن 

 ؛جنسية مغربية  -

 ؛ سنة 30و  21العمر بين   -

 ؛بنية جسدية مؤهلة للوظيفة المطلوبة  -

بدون   10/عن 15أن ال تقل قوته البصرية   -

 .استعمال النظارات أو العدسات

 ؛ما يعادلهاأو  شهادة البكالوريا  -

  1.67بالنسبة للذكور و 1.73القامة ال تقل عن   -

 بالنسبة لإلناث. 

 ؛طلب خطي للمشاركة في المباراة  -

 ؛نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها -

 ؛نسخة من عقد االزدياد  -

حمل الطابع البريدي واسم  ت  Autocollant ثالثة أظرفة من نوع -

 ؛وعنوان المترشح)ة( 

 صادق عليها. نسخة من شهادة البكالوريا م  -

مفتش  

  الشرطة

 الخارجية 

 سنة واحدة 

 ؛جنسية مغربية  -

 ؛ سنة 30و  21العمر بين   -

 ؛بنية جسدية مؤهلة للوظيفة المطلوبة  -

بدون   10/عن 15أن ال تقل قوته البصرية   -

 .استعمال النظارات أو العدسات

من في السنة األولى  تابع بنجاح فصلين   -

 ؛الدراسات الجامعية 

  1.67بالنسبة للذكور و 1.70القامة ال تقل عن   -

 بالنسبة لإلناث. 

 ؛طلب خطي للمشاركة في المباراة  -

 ؛نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها -

 ؛نسخة من عقد االزدياد  -

حمل الطابع البريدي واسم  ت  Autocollantثالثة أظرفة من نوع  -

 ؛  وعنوان المترشح)ة( 

النجاح بفصلين من الدراسات الجامعية مصادق  نسخة من شهادة  -

 عليها. 

 سنة واحدة  ضابط األمن 

 ؛جنسية مغربية  -

 ؛ سنة 30و  21العمر بين   -

 ؛بنية جسدية مؤهلة للوظيفة المطلوبة  -

بدون   10/عن 15أن ال تقل قوته البصرية  -

 .استعمال النظارات أو العدسات

أو   (DEUG) دبلوم الدراسات الجامعية العامة   -

 ؛ما يعادلها 

  1.67بالنسبة للذكور و 1.73القامة ال تقل عن   -

 بالنسبة لإلناث. 

 ؛طلب خطي للمشاركة في المباراة  -

 ؛نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها -

 ؛نسخة من عقد االزدياد  -

الطابع البريدي واسم  حمل ت  Autocollantثالثة أظرفة من نوع  -

 ؛وعنوان المترشح)ة( 

نسخة مصادق عليها من دبلوم الدراسات الجامعية العامة   -

(DEUG). 

 سنة واحدة  ضابط الشرطة 

 ؛جنسية مغربية  -

 ؛ سنة 30و  21العمر بين   -

 ؛بنية جسدية مؤهلة للوظيفة المطلوبة  -

بدون   10/عن 15أن ال تقل قوته البصرية  -

 .النظارات أو العدساتاستعمال 

 أو(DEUG)دبلوم الدراسات الجامعية العامة   -

 ؛ما يعادلها 

بالنسبة للذكور   1.70طول القامة ال تقل عن   -

 بالنسبة لإلناث.  1.67و

 ؛طلب خطي للمشاركة في المباراة  -

 ؛نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها -

 ؛نسخة من عقد االزدياد  -

حمل الطابع البريدي واسم  ت  Autocollantثالثة أظرفة من نوع  -

 ؛وعنوان المترشح)ة( 

نسخة مصادق عليها من دبلوم الدراسات الجامعية العامة   -

(DEUG). 

 سنتان  عميد الشرطة 

 ؛جنسية مغربية  -

 ؛بنية جسدية مؤهلة للوظيفة المطلوبة  -

بدون   10/عن 15أن ال تقل قوته البصرية   -

 ؛النظارات أو العدساتاستعمال 

 ؛سنة 35و 21العمر   -

أو دبلوم سلك   يعادلها  اإلجازة في الحقوق أو ما  -

التكوين في التدبير اإلداري للمدرسة الوطنية  

 ؛لإلدارة

بالنسبة للذكور   1.70طول القامة ال تقل عن   -

 بالنسبة لإلناث.  1.67و

 ؛طلب خطي للمشاركة في المباراة  -

 ؛نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها -

 ؛نسخة من عقد االزدياد  -

حمل الطابع البريدي واسم  ت  Autocollantثالثة أظرفة من نوع   -
 ؛وعنوان المترشح)ة(

نسخة من شهادة اإلجازة في الحقوق  أو دبلوم سلك التكوين في      -

 التدبير اإلداري للمدرسة الوطنية لإلدارة.

 

 مالحظة هامة     
 

وذلك بعد اإلعالن   ،أو إلى مفوضية الشرطة القريبة من محل السكنى،  ملف الترشيح شخصيا إلى المصلحة اإلدارية يقدم  

 . ؤخذ بعين االعتباروبالتالي فالطلبات الواردة عبر البريد لن ت   ،عن المباراة 
 

 

IRP 

 0537394048الهاتف:  القنيطرة البحراوي طريق سيدي عالل 4المعهد الملكي للشرطة، كلم 

https://concours.dgsn.gov.ma/
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 أهداف التكوين 
 

  ؛الدرك ضباط تكوين واستكمال  تكوين : التكوين هدف

 .سنتان : التكوين مدة

 : التكوين نظام

 : يلي ما على أساسا التكوين يتركز

 العام؛ التكوين ▪

 العسكري؛ التكوين ▪

 والمهني؛  القانوني التكوين ▪

 التقني؛  التكوين ▪

 التربية البدنية العسكرية والرياضية. ▪
 

I-   شروط

 الترشيح: 
 

 جنسية مغربية وأعزب؛ -

 األهلية البدنية لمهمة رجل الدرك الملكي؛ -

 م بالنسبة لإلناث؛ 1.68 بالنسبة للذكور، م 1.70الطول على األقل  -

 سنة  على األكثر في فاتح شتنبرمن سنة المباراة؛ 24و 18بالغ من العمر بين  -

 حاصل على شهادة البكالوريا للسنة الجارية والسنة الماضية في جميع الشعب؛    -

 ن سوابق عدلية؛بدو -

 ؛)ثالث جرعات( 19 –أن يكون المترشح قد تلقى التلقيح ضد فيروس كوفيد  -
 

II -  :ملف االنتقاء 

 أثناء التسجيل على البوابة، سيطلب من المترشح تحميل صورة إلكترونية للوثائق التالية:

 ؛من الواجهتين نسخة لبطاقة التعريف الوطنية -

 ؛الوالدةنسخة كاملة من رسم   -

 

 

 

 

للترشيح المسبق  الموقع  : التسجيل  في  التسجيل  أعاله،  المحددة  للشروط  والمستوفين  المعنيين  المترشحين   يجب على 

التالي:اإل العنوان  على  اإلعالن   /http://recrutement.gr.maلكتروني  في  المحددة  الفترة                  ، في 

 مفع ل. توفر المترشح على عنوان إلكتروني ومن الضروري

المقبولين:   المترشحين  و  المترشحون انتقاء  ملفاتهم،  المسجلون  دراسة  بعد  االنتقاء،  لجنة  قبولهم من طرف  تم  الذين 

يبين   اإللكتروني  البريد  طريق  عن  باستدعاء  واالختبار عنوان  سيتوصلون  الطبي  الفحص  إلجراء  المخصص  المركز 

 السيكولوجي والرياضي. 
 

 

III -  إستدعاء وإجراء االنخراط 
 

 ، واالختبارات السيكولوجية والرياضية  ،بنجاح الفحوصات الطبيةالمترشحون الذين استوفوا الشروط واجتازوا  

 .الملكي  سيتم استدعاؤهم لاللتحاق بمراكز التكوين التابعة للدرك

 :ملحوظة

 .بين المترشحين والقيادة العليا للدرك الملكي البريد اإللكتروني هو وسيلة التواصل األمثل يبقى -

المزيد من   - الحصول على  أو  للملالستفسار  يمكن  التالية  تالمعلومات،  الهاتفية  باألرقام  االتصال  رشحين 

 0662705942 – 0662430165 - 0662668376   :طيلة مدة التسجيل 

 

GEGR

http://recrutement.gr.ma/
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القطاع الطبي وشبه الطبي
 

 ISPITS  المعاهد العليا للمهن التمريضية و تقنيات الصحة  •

بالرباط • الصيدلة  و  الطب  بكلية  الصيدلية  فاس    الدراسات  و 
 
بالنسبة  )FMPR ا

 ( شهادة البكالوريالحاملي  

بالرباط • الصيدلة  و  الطب  بكلية  الصيدلية  وفاس     الدراسات  البيضاء  والدار 
FMP    (  لحاملي دبلومبالنسبةDEUG) 

سنان بالرباط •
 
 FMDR    كلية طب ال

  FMPT دراسة الطب بكلية الطب والصيدلة بطنجة  •

 ISSS   لعلوم الصحة بسطات المعهد العالي •

  ENSCKة الوطنية العليا للكمياء بالقنيطرة   المدرس •
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 أهداف التكوين 
 

سنوات، (  3تهدف هذه المعاهد إلى تكوين أطر متخصصين في مجال التمريض، وتستغرق الدراسة بها ثالث ) 

 .يحصل بعدها الطالب المتخرج على دبلوم اإلجازة في التمريض 
 

 شروط الترشيح 
 

أو الجارية  للسنة  البكالوريا،  شهادة  حملة  وجه  في  المباراة  حسب   تفتح  وذلك  لها،  معادلة  شهادة  أو  الماضية 

تتم  الجدول أسفله(.شعب شهادة البكالوريا المحصل عليها، والمطابقة لكل مسلك أو شعبة )كما هو موضح في  

 : مراحل ثالثالمباراة عبر 
 

 : انتقاء الم 1المرحلة   ❖

البكالوريا    ترشحين معدل  أساس  نقط  على  مجموع  باحتساب  بنسبة  وذلك  الجهوي  ونقط    %25االمتحان 

بنسبة   الوطني  المعدل .  %75االمتحان  اعتماد  فيتم  أحرار  بكالوريا  الحاصلين على  للمترشحين  بالنسبة  أما 

 .العام المحصل عليه في البكالوريا

اإللكتروني   - الموقع  على  الكتابي  االختبار  انتقاؤهم الجتياز  تم  الذين  المترشحين  أسماء  عن  اإلعالن  يتم 

الموقع،  www.sante.gov.ma الصحة: لوزارة على   اإلعالن  هذاويعد    ispits.sante.gov.ma  وكذا 

 .بمثابة استدعاء للمترشحين إلجراء المباراة

وكذا   www.sante.gov.maبالموقع اإللكتروني للوزارة    المباراةيتم اإلعالن عن مقر إجراء المباراة   -

   .ispits.sante.gov.maعلى الموقع  
 

 :اختبار كتابي في مادتين 2  المرحلة ❖

الرياضيات أو   اختبار في مادة: علوم الحياة واألرض أو العلوم الفيزيائية أو الكيمياء أو :المادة األولى*  

 ( 2الفلسفة وعلم االجتماع حسب المسلك أو الشعبة )انظر الجدول أسفله( )المدة: ساعة ونصف، المعامل 

 (. 1اختبار في اللغة الفرنسية )المدة: ساعة، المعامل  :المادة الثانية* 

للوزارة  - اإللكتروني  الموقع  على  الكتابي  االختبار  نتائج  عن  على    www.sante.gov.ma  يعلن  وكذا 

الرئيسية  ،  .ispits.sante.gov.maالموقع   الالئحة  في  للمقبولين  استدعاء  بمثابة  اإلعالن  هذا  ويعد 

األهلية اختبار  الجتياز  االنتظار  كل  والئحة  طرف  من  به  التسجيل  تم  الذي  المعهد  بمقر  يجرى  الذي   ،

 مترشح)ة(.
 

 : اختبار األهلية: 3المرحلة   ❖

مختصة لجنة  مع  مقابلة  بمثابة  األهلية  اختبار  يعتبر  متابعة   ، *  على  المترشح)ة(  وقدرة  أهلية  تقييم  إلى  يهدف 

 الشعبة المراد ولوجها.  /الدراسة في المسلك 

شأنها باإلضافة إلى الئحة االنتظار المتبارى ب   * تنشر قائمة أسماء الناجحين حسب االستحقاق، في حدود المقاعد 

عدم   حالة  في  إليها  اللجوء  يمكن  انطالق    التحاقالتي  بعد  أيام  خمسة  أجل  انقضاء  بعد  الناجحين  السنة أحد 

 ة.يالدراس
 

 إجراءات الترشيح 
 

 يتعين على كل مترشح)ة( الجتياز المباراة: 

الترشيح  - استمارة  عبر   (Formulaire) ملء  اإللكتروني بعناية  الموقع  على  االنترنت 

 ؛في إعالن المباراة خالل الفترة المحددة لذلك ispits.sante.gov.ma  للوزارة

 ؛طباعة نسخة من استمارة الترشيح، واالحتفاظ بها ألجل اإلدالء بها يوم المباراة -

و يعتبر عدم تحديد المسلك أو الشعبة أو الترشيح بأكثر من التأكد من صحة المعلومات المعبأة في االستمارة،    -

 .معهد أو مسلك أو شعبة أو اإلدالء بمعلومات خاطئة ترشيحا الغيا

 ISPITS 

http://www.sante.gov.ma/
http://ispits.sante.gov.ma/
http://www.sante.gov.ma/
http://ispits.sante.gov.ma/
http://ispits.sante.gov.ma/
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 ملحوظة 
 

تلقائيا،    - التسجيل  عملية  أثناء  المعهد  تحديد  ومقر وذلك  يتم  فيهما،  التسجيل  المراد  والشعبة  المسلك  على  بناء 

الوطنية   التربية  لوزارة  اإلقليمية  والرياضة  المديرية  األولي  شهادة والتعليم  على  المترشح)ة(  منها  التي حصل 

 البكالوريا، )كما هو موضح في الجدول أسفله(.

يم  - من  ال  اإللكتروني  التسجيل  تأكيد  بعد  الترشيح  استمارة  في  بها  اإلدالء  تم  التي  المعلومات  تغيير  نهائيا  كن 

 طرف المترشح)ة(. 
 

 التسجيل النهائي بالمعهد
 

  خمسة أيام  أجل ال يتعدى  يتعين على المترشحين الناجحين بصفة نهائية إيداع ملف التسجيل بالمعهد المعني، في

، يتم هذا األجل  وفي حالة عدم التسجيل النهائي ألحد الناجحين داخل  ابتداء من اليوم األول من الدخول الدراسي.

 حسب االستحقاق.  االنتظاراللجوء إلى الئحة 

 من الوثائق التالية: النهائي يتكون ملف التسجيل 

 ؛ اإللكترونية نسخة مصادق عليها لبطاقة التعريف الوطنية -

 شهادة البكالوريا األصلية؛ -

 .من األكاديمية التي ينتمي إليها لمترشح)ة( مسلم ،كشف النقط األصلي المحصل عليه في امتحان البكالوريا -
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البكالوريا المحصل عليها والمادة األولى  شهادة التخصصات المفتوحة حسب شعب جدول 

 الحسيمة   بالنسبة لجهة طنجة تطوانلالختبار الكتابي المرادفة لكل شعبة/ مسلك 

 الشعبة المسلك 
شعبة 

 البكالوريا 

مادة  

  االختبار

  الكتابي

 األولى

 ، مكان تسجيل الترشيح المعهد

المديرية اإلقليمية لوزارة  

لتربية الوطنية التي حصل  

المترشح)ة( على  منها 

 شهادة البكالوريا 

ية 
ض
ري
تم
ال
ت 
جا
ال
لع
ا

 

ممرض متعدد  

 االختصاصات 

علوم تجريبية 

علوم   /

 رياضية

علوم الحياة  

 واألرض 

المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات 

 الصحة بتطوان 

 -تطوان، شفشاون، المضيق 

 الفنيدق، وزان

وتقنيات المعهد العالي للمهن التمريضية 

 ملحقة طنجة  -الصحة بتطوان 

أنجرة،   -أصيلة، الفحص -طنجة

 العرائش

المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات 

 ملحقة الحسيمة -الصحة بتطوان 
 الحسيمة 

ممرض في  

 التخدير 

 واإلنعاش 

علوم تجريبية 

علوم   /

 رياضية

علوم الحياة  

 واألرض 

التمريضية وتقنيات المعهد العالي للمهن 

 ملحقة طنجة  -الصحة بتطوان 

  -أصيلة، الفحص -الحسيمة، طنجة

أنجرة، تطوان، العرائش،  

الفنيدق،   -شفشاون، المضيق 

 وزان 

ممرض في  

 الصحة النفسية 

علوم تجريبية 

علوم   /

 رياضية

علوم الحياة  

 واألرض 

المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات 

 الصحة بتطوان 

تطوان، العرائش، شفشاون، 

 -الفنيدق، وزان، طنجة -المضيق 

 أنجرة، الحسيمة  -أصيلة، الفحص

ممرض في  

العالجات  

اإلستعجالية        

 والعناية المركزة 

علوم تجريبية 

علوم   /

 رياضية

علوم الحياة  

 واألرض 

المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات 

 ملحقة طنجة  -الصحة بتطوان 

تطوان، العرائش، شفشاون، 

 -الفنيدق، وزان، طنجة -المضيق 

 أنجرة،   -أصيلة، الفحص

المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات 

 الحسيمة  ملحقة –الصحة بتطوان 
 الحسيمة 

ممرض في صحة  

األسرة والصحة  

 الجماعاتية 

علوم تجريبية 

علوم   /

 رياضية

علوم الحياة  

 واألرض 

المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات 

 الصحة بتطوان  

تطوان، العرائش، شفشاون، 

 -الفنيدق، وزان، طنجة -المضيق 

 أنجرة،   -أصيلة، الفحص

المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات 

 ملحقة الحسيمة -الصحة بتطوان 
 الحسيمة 

ممرض مختص  

في أمراض الكلي  

 وتصفية الدم 

تجريبية علوم 

علوم   /

 رياضية

علوم الحياة  

 واألرض 

المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات 

 الصحة بتطوان 

 -تطوان، شفشاون، المضيق 

 الحسيمة  -الفنيدق، وزان 

المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات 

 ملحقة طنجة  -الصحة بتطوان 

أنجرة،   -أصيلة، الفحص -طنجة

 العرائش

ممرض في  

أمراض  

 الشيخوخة 

علوم تجريبية 

علوم   /

 رياضية

علوم الحياة  

 واألرض 

المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات 

 الصحة بتطوان 

تطوان، العرائش، شفشاون، 

 -الفنيدق، وزان، طنجة -المضيق 

 أنجرة، الحسيمة  -أصيلة، الفحص

ممرض مختص  

في العمليات  

 الجراحية 

علوم تجريبية 

علوم   /

 رياضية

علوم الحياة  

 واألرض 

المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات 

 الصحة بتطوان 

 -تطوان، شفشاون، المضيق 

 الحسيمة  -الفنيدق، وزان 

المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات 

 ملحقة طنجة  -الصحة بتطوان 

أنجرة،   -أصيلة، الفحص -طنجة

 العرائش

ممرض في  

المواليد  عالجات 

 واألطفال 

علوم تجريبية 

علوم   /

 رياضية

علوم الحياة  

 واألرض 

المعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات 

 طنجة    ملحقة–الصحة بتطوان 

تطوان، العرائش، شفشاون، 

 -الفنيدق، وزان، طنجة -المضيق 

 أنجرة، الحسيمة  -أصيلة، الفحص
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البكالوريا المحصل عليها والمادة األولى  شهادة التخصصات المفتوحة حسب شعب جدول 

 الحسيمة )تابع(  لجهة طنجة تطوانلالختبار الكتابي المرادفة لكل شعبة/ مسلك بالنسبة 
 

 البكالوريا شعبة  الشعبة المسلك 

مادة  

االختبار  

الكتابي  

 األولى

، مكان تسجيل  المعهد

 الترشيح

اإلقليمية للتربية  المديرية 

الوطنية التي حصل منها  

المترشح)ة( على شهادة  

 البكالوريا 

حة 
ص
ال
ت 
يا
قن
ت

 

 المختبر 
   -علوم تجريبية 

 علوم رياضية 
 الكيمياء 

المعهد العالي للمهن التمريضية 

ملحقة   -بتطوان وتقنيات الصحة 

   طنجة

تطوان، العرائش، شفشاون، 

الفنيدق، وزان،  -المضيق 

  أنجرة -أصيلة، الفحص -طنجة

 الحسيمة -

 األشعة 
  -علوم تجريبية 

 علوم رياضية 
 الفيزياء 

المعهد العالي للمهن التمريضية 

ملحقة   -بتطوان وتقنيات الصحة 

   طنجة

تطوان، العرائش، شفشاون، 

الفنيدق، وزان،  -المضيق 

 أنجرة  -أصيلة، الفحص -طنجة

التمريضية المعهد العالي للمهن 

ملحقة   -بتطوان  وتقنيات الصحة

 الحسيمة  
 الحسيمة

 والتغذية الحمية 
  -علوم تجريبية 

 علوم رياضية 

 علوم الحياة 

 واألرض
المعهد العالي للمهن 

التمريضية وتقنيات الصحة 

 بالرباط

تطوان، العرائش، شفشاون، 

الفنيدق، وزان،  -المضيق 

  -أصيلة، الفحص -طنجة

 الحسيمةأنجرة، 
اإلحصائيات  

 الصحية

  -علوم تجريبية 

 - علوم رياضية

علوم االقتصاد  

 والتدبير

 الرياضيات

محضر في 

 الصيدلة 

  -علوم تجريبية 

 علوم رياضية 
 الكيمياء 

المعهد العالي للمهن التمريضية 

ملحقة   - وتقنيات الصحة بتطوان

 طنجة 

 -تطوان، شفشاون، المضيق 

أصيلة،   -طنجة -الفنيدق، وزان 

 أنجرة، العرائش  -الفحص

المعهد العالي للمهن التمريضية 

 بوجدة وتقنيات الصحة 
 لحسيمة ا

 الصحة و البيئة
  -علوم تجريبية 

 علوم رياضية 

 علوم الحياة 

 واألرض

المعهد العالي للمهن التمريضية 

 وتقنيات الصحة بتطوان 

 -تطوان، شفشاون، المضيق 

 الحسيمة  - الفنيدق، وزان

المعهد العالي للمهن التمريضية 

ملحقة   -وتقنيات الصحة بتطوان 

 طنجة 

أنجرة،   -أصيلة، الفحص -طنجة

 العرائش

صيانة المعدات 

 البيوطبية 

  -علوم تجريبية 

  -  علوم رياضية

 علوم التكنولوجيا

 الفيزياء 

المعهد العالي للمهن 

التمريضية وتقنيات الصحة 

 بالدار البيضاء 

 -تطوان، شفشاون، المضيق 

أصيلة،   -طنجة -الفنيدق، وزان 

 أنجرة، العرائش  -الفحص

المعهد العالي للمهن التمريضية 

 بوجدة وتقنيات الصحة 
 لحسيمة ا

لة 
با
لق
ا

 

 القبالة
علوم تجريبية / 

 علوم رياضية 

الحياة  علوم 

 واألرض

المعهد العالي للمهن التمريضية 

 وتقنيات الصحة بتطوان

تطوان، العرائش، شفشاون، 

الفنيدق، وزان،  -المضيق 

 أنجرة،   -أصيلة، الفحص -طنجة

المعهد العالي للمهن التمريضية 

ملحقة   -وتقنيات الصحة بتطوان 

 الحسيمة 
 لحسيمة ا
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البكالوريا المحصل عليها والمادة األولى  شهادة التخصصات المفتوحة حسب شعب جدول 

 الحسيمة )تابع(  لجهة طنجة تطوانلالختبار الكتابي المرادفة لكل شعبة/ مسلك بالنسبة 

 البكالوريا شعبة  الشعبة المسلك 

مادة  

االختبار  

الكتابي  

 األولى

، مكان تسجيل  المعهد

 الترشيح

المديرية اإلقليمية للتربية  

منها  الوطنية التي حصل 

المترشح)ة( على شهادة  

 البكالوريا 

و
ض 

وي
تر
ال

ل
هي
تأ
ال
ة 
اد
ع
إ

 

واضع أجهزة  

 استبدال األعضاء

  -علوم تجريبية 

 علوم رياضية 
 الفيزياء

المعهد العالي للمهن 

  التمريضية وتقنيات الصحة 

 بمراكش

تطوان، العرائش، شفشاون، 

الفنيدق، وزان،  -المضيق 

  -أصيلة، الفحص -طنجة

 الحسيمة  -أنجرة

 مقوم البصر 
  -علوم تجريبية 

 علوم رياضية 
 الفيزياء

المعهد العالي للمهن 

التمريضية وتقنيات الصحة  

 بالرباط

تطوان، العرائش، شفشاون، 

الفنيدق، وزان،  -المضيق 

  -أصيلة، الفحص -طنجة

 الحسيمة  -أنجرة

 مصحح النطق 
 -علوم تجريبية 

 -علوم رياضية 

 اآلداب العصرية 

 علوم الحياة

 نفساني حركي  واألرض 

 الترويض بالعمل 

 الترويض الطبي
  -علوم تجريبية 

 علوم رياضية 

 علوم الحياة

 واألرض 

المعهد العالي للمهن 

التمريضية وتقنيات الصحة  

 بالرباط

تطوان، العرائش، شفشاون، 

الفنيدق، وزان،  -المضيق 

  -أصيلة، الفحص -طنجة

 الحسيمة  -أنجرة

ل  
جا
لم
 ا
ي
 ف
دة
ع
سا
لم
ا

ي  
ع
ما
جت
ال
وا
ي 
طب
ال

 

 مساعد اجتماعي
  علوم تجريبية /

 اآلداب العصرية 

فلسفة وعلم  

 االجتماع

المعهد العالي للمهن التمريضية 

 بتطوان وتقنيات الصحة 

تطوان، العرائش، شفشاون، 

 -الفنيدق، وزان، طنجة -المضيق 

 أنجرة، الحسيمة  -أصيلة، الفحص

 

سلك اإلجازة، برسم  تحيين معطيات هذه البطاقة اعتمادا على المذكرة الوزارية الخاصة بمباراة ولوج المعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحةتم   •

 .  2022شتنبر  20بتاريخ    76/22تحت رقم  2022-2023السنة الدراسية 
 



  

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين 

 89 المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني  لجهة طنجة تطوان الحسيمة 

•  
 
 

 

 

 

 
 

 أهداف التكوين 
 

مزاولة أعمالها تهدف الدراسات الصيدلية إلى تكوين أطر مؤهلين، يتوفرون على خبرات تقنية عالية تمكنها من  

في مختلف ميادين الصيدلة، سواء في المختبرات أو المستشفيات أو المؤسسات الصناعية الصيدلية أو في مجال 

 البحث العلمي.

(  6)  تدوم هذه الدراسات ستو،  في الصيدلةدبلوم دكتور  على    الصيدليةيحصل الطالب المتخرج من الدراسات  

 .سنوات

طنجة  مالحظة: عمالة  بطنجة:  والصيدلة  الطب  كلية  الفحص   -روافد  تطوان،  وأقاليم  المضيق-أصيلة  -أنجرة، 

 الفنيدق، الحسيمة، وزان، شفشاون والعرائش. 
 

 شروط الترشيح 
 

بأحد مسالك شعب العلوم التجريبية أو  متابعا لدراسته في السنة الثانية من سلك البكالوريا أن يكون المترشح)ة(

السنة  برسم  يعادلها  ما  أو  الشعب  بإحدى هذه  البكالوريا  أو حاصال على شهادة  يعادلها،  ما  أو  الرياضية  العلوم 

 الماضية. 
 

 نظام الولوج 
 

 بعد نجاح المترشح)ة( في مباراة تجرى على مرحلتين: صيدلة يتم ولوج السنة األولى 

 امتحانات البكالوريا عن طريق احتساب: يرتكز على المعدل المحصل عليه في  :انتقاء تمهيدي ▪

 ؛البكالوريالسلك للسنة الثانية من المعدل العام للنقط المحصل عليه في االمتحان الوطني  75% -

 من المعدل العام للنقط المحصل عليه في االمتحان الجهوي للسنة األولى لسلك البكالوريا. 25% -

 . www.cursussup.gov.ma/medecineاإللكترونية للمباراة المنصة ويتم اإلعالن عن نتائجه على 

* يتعين على كل مترشح)ة( تم انتقاؤه تحميل بطاقة االستدعاء الجتياز االختبار الكتابي من البوابة اإللكترونية  

 المعلومات المتعلقة بمركز االختبار الكتابي. للمباراة وطبعها. وتحتوي هذه الطاقة، خصوصا، على

 

)بالنسبة للمقبولين في االنتقاء التمهيدي( وينصبُّ على برامج البكالوريا شعبة العلوم التجريبية،   اختبار كتابي: ▪

  العلوم الطبيعية والفيزياء والكيمياء والرياضيات، بإحدى اللغات: العربية أو الفرنسية لكل من المواد التالية:  

المترشح)ة اختيار  اإلنجليزية حسب  أن )أو  يريد  التي  اللغة  تحديد  مترشح)ة(  كل  على  يتعين  أنه  العلم  مع   .

   يجتاز بها االختبار الكتابي في مرحلة تسجيل الترشيح بالبوابة اإللكترونية للمباراة.

مترشح)ة كل  على  يجب  مرفوقا    )كما  الكتابي  االختبار  مركز  إلى  الحضور  انتقاؤه،  التعريف  تم  ببطاقة 

 الجتياز االختبار.  الوطنية وبطاقة االستدعاء

  FMP  

 

 البكالوريا: االلتحاق بالسنة األولى لشعبة الصيدلة   بالنسبة لحاملي شهادة

 

http://www.cursussup.gov.ma/medecine
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 جدول بخصوص مواد المباراة
 المدة الزمنية  المعامل المادة

 1 العلوم الطبيعية 

 ساعات  03
 1 الفيزياء 

 1 الكيمياء 

 1 الرياضيات
 

المقبولين    * المترشحين  الئحة  عن  اإلعالن  وويتم  األساسية  اللوائح  االنتظارفي  لوائح   المنصة   علىفي 

   .www.cursussup.gov.ma/medecineاإللكترونية الخاصة بالمباراة  

 * ويتم التسجيل النهائي في المؤسسة وفق الجدولة الزمنية المحددة في إعالن المباراة. 
 

 التاريخ  العملية 

 خالل الفترة المحددة في إعالن المباراة   تسجيل المترشحين المقبولين في اللوائح األساسية. 

اختيارات  لتحسين  القتراحات  المنصة  تقديم 

ضمن   المقبولين  األساسية  المترشحين  اللوائح 

 وتسجيل المترشحين المقبولين في لوائح االنتظار. 

 خالل الفترة المحددة في إعالن المباراة  

 

 إجراءات الترشيح 
 

الترشيح    ❖ االمنصة  على  يتعين تسجيل  كليات  لولوج  المشتركة  بالمباراة  الخاصة  والصيدلة اإللكترونية  لطب 

التالي:  و العنوان  على  األسنان  طب  الفترة   www.cursussup.gov.ma/medecineكليتي  خالل  وذلك 

  .في إعالن المباراة المحددة لذلك

مترشح)ة❖  كل  على  الفترة،  )يتعين  هذه  خالل  الثالثة،  الشعب  حسب   ترتيب  أسنان(  وطب  وصيدلة  )طب 

وبعد اختياره مع مراعاة التوزيع الجغرافي )مكان الحصول على شهادة البكالوريا( أثناء تعبئة طلب المشاركة.  

 انقضاء هذه الفترة، ال يمكن ألي مترشح)ة( التسجيل أو تغيير ترتيب اختياراته. 

 

 ملحوظة 
 

    يتم استقبالهم  أو طب السنان  بالنسبة لتالميذ جهة طنجة تطوان الحسيمة الراغبين في دراسة أو الطب

 بكل من:   
 

 الروافد الكلية نوع الدراسات

-أنجرة، المضيق -أصيلة، تطوان، الفحص  -طنجة كلية الطب والصيدلة بطنجة  طب

األسنانطب  الفنيدق، الحسيمة، وزان، شفشاون والعرائش   كلية طب األسنان بالرباط  
 

    تقديم وإفران،  للقنيطرة  الملكيتين  العسكريتين  الثانويتين  من  البكالوريا  شهادة  حاملي  التالميذ  على  يتعين 

 ترشيحاتهم إلى كليات الطب والصيدلة وكليتي طب األسنان التي يدخل إقليم سكنى والديهم ضمن روافدها. 

    تحسين االختيار" الراغبين في تحسين اختياراتهم تأكيد ذلك من خالل الضغط على زرعلى المترشحين" 

عبر المنصة االلكترونية، مع إلزامية إيداع ملفات التسجيل في كلية الطب والصيدلة أو كلية طب األسنان التي  

 تم قبولهم فيها مسبقا لضمان مقعدهم البيداغوجي. 

  البواب زيارة  المترشح)ة(  على  اإللكترونيةيجب  بصفة    www.cursussup.gov.ma/medecine  ة 

لالطالع على معلومات أدق وأوفى حول إجراءات الترشيح، ومباراة الولوج، وكذا إجراءات    وذلكمنتظمة  

 تعيين المترشحين المقبولين و تسجيلهم النهائي في الكليات.

 .يخضع الترشيح للتوزيع الجغرافي 

http://www.cursussup.gov.ma/medecine
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 للتواصل 
 

 

 الموقع اإللكتروني  العنوان المدينة 

أو     www.uae.ma -طنجة –كلية الطب والصيدلة  طنجة   www.fmpt.ac.ma 

 

 

* تم تحيين معطيات هذه البطاقة اعتمادا على المذكرة الوزارية الخاصة بولوج كليات الطب والصيدلة وكليتي طب األسنان برسم السنة  

 .2022 يونيو 30بتاريخ  655/01رقم تحت  2023-2022الجامعية 

 

والصيدلة طب كلية    عدد المقاعد

 50 بطنجة 

عدد المقاعد برسم السنة 

 3202 -2202 الجامعية

 

http://www.uae.ma/
http://www.fmpt.ac.ma/
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شهادة النجاح في األقسام أو  (DEUST)، (DEUG és Sciences)، (DEUG)دبلوم بالنسبة لحاملي 

 .: االلتحاق بالسنة الثالثة لشعبة الصيدلةالتحضيرية
 

 أهداف التكوين 
 

في  سواء  الصيدلة،  ميادين  مختلف  في  العمل  على  قادرين  صيدليين  تكوين  إلى  الصيدلية  الدراسات  تهدف 

وتستغرق مدة الدراسة المختبرات أو المستشفيات أو المؤسسات الصناعية الصيدلية أو في مجال البحث العلمي.  

سنتان  + البكالوريا  شهادة  على  الحصول  بعد  سنوات  أربع   الصيدلة  في  وتتوج    ،بشعبة  دكتور  دبلوم  بنيل 

 .الصيدلة
 

 الترشيح شروط 
 

 : أو ما يعادلها  التاليةأو الدبلومات حاصال على إحدى الشهادات  )ة(يكون المترشح أن 

 ؛ (STU) أو علوم األرض والكون (SV)تخصص علوم الحياة  :(DEUG)دبلوم الدراسات الجامعية العامة  *

العلوم    * في  العامة  الجامعية  الدراسات  واألرض :  (DEUG és Sciences)دبلوم  الحياة  علوم   تخصص 

(SVT)  بيولوجيا -أو تخصص كيمياء(CB)   ؛ 

 ؛  (BCG)جيولوجيا  -كيمياء -تخصص بيولوجيا: ( DEUSTدبلوم الدراسات الجامعية في العلوم والتقنيات ) *

 ."مسلك البيولوجيا والكيمياء والفيزياء وعلوم األرض "شهادة النجاح في األقسام التحضيرية  *
 

 نظام الولوج 
 

 :مرحلتين  على تنظم التي الولوج مباراة المترشحين في نجاح بعد   الصيدلة لشعبة الثالثة السنة ولوج يتم

والميزات المحصل  )يؤخذ بعين االعتبار مدة الدراسة والنقط  بناء على دراسة ملفات الترشيح    :تمهيديانتقاء  *  

 عليها خالل السنتين األولى والثانية من الشهادة المحصل عليها(. 

البوابة  على  اجتيازه  مكان  وكذا  الكتابي  االختبار  الجتياز  المقبولين  المترشحين  الئحة  على  اإلعالن  يتم 

وقعها اإللكتروني. ويعتبر وم بالمؤسسة  وكذا عن طريق النشر الداخليالمعنية اإللكترونية للمباراة الخاصة بالكلية  

 . هذا النشر بمثابة استدعاء للمترشحين
 

  دقيقة  60، لمدة  المعنية  والذي ينظم بالكلية التمهيدي بالنسبة للمترشحين المقبولين في االنتقاء : اختبار كتابي* 

(، والفيزياء )معامل 3والكيمياء )معامل  (، والكيمياء اإلحيائية  3البيولوجيا )معامل  لكل مادة من المواد التالية:  

ويتم اختيار مواضيع هذه االختبارات من مقرر السنتين األولى والثانية من دبلوم الدراسات الجامعية العامة   (.1

(DEUG)  تخصص علوم الحياة(SV)  وعلوم األرض والكون(STU) . 

وكذا عن طريق النشر المعنية  يعلن عن النتائج النهائية للمباراة على البوابة اإللكترونية للمباراة الخاصة بالكلية  

 . وموقعها اإللكتروني بالمؤسسةالداخلي 

ببطاقة التعريف الوطنية ألنها  الحضور إلى مركز االختبار الكتابي مرفوقا    )ة(يتعين على كل مترشح  ملحوظة:

 .ية الجتياز االختبار الكتابيتعتبر إجبار 
 

 إجراءات الترشيح 
 

خالل الفترة المحددة  على البوابة اإللكترونية الخاصة بالمباراة  ترشيحهم  تسجيل    على المترشحين  يتعين ▪

االتصال بمصلحة الشؤون    )ة(وفي حالة وجود صعوبات يتعين على المترشح  .في إعالن المباراة  لذلك

 المعنية؛  الطالبية بكلية

FMP (DEUG) 
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 البوابة اإللكترونية الخاصة بالمباراة الكلية 
 fmp.um5.ac.ma كلية الطب والصيدلة الرباط

 www.fmpc.ac.ma الدار البيضاء  كلية الطب والصيدلة

 www.fmp-usmba.ac.ma بفاس كلية الطب والصيدلة وطب األسنان 
 

 يتم اإلعالن عن الوثائق المكونة لملف الترشيح بالبوابة اإللكترونية الخاصة بالمباراة. ▪
 

 ملف التسجيل 
 

يتعين على الناجحين في المباراة الحضور إلى الكلية المعنية والتسجيل بها مصحوبين بملف تسجيلهم في 

 . ويتكون ملف التسجيل من الوثائق التالية: اآلجال المحددة لذلك في إعالن المبارة

 ؛ الشهادة األصلية للبكالوريا ونسخة مصادق عليها •

ال • العلوم  الشهادة األصلية ونسخة مصادق عليها من  العلوم وشهادة الجامعية بالنسبة لطلبة كليات  كليات 

التخصصات  المتعددة  والكليات  االستحقاق  ،والتقنيات  شهادة    (Attestation d’amissibilité)  أو 

التحضيرية  لتالميذ بالنسبة   "  األقسام  العليا  وعلوم    البيولوجيا    مسلكللمدارس  والفيزياء  والكيمياء 

 "؛األرض 

 ؛ األولى المحصل عليها خالل الفصول األربعة كشف تام للنقط •

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية.  •

الئحة  في  اسمه  ورد  بمترشح  النهائي  تسجيله  يؤكد  ولم  نهائية  بصفة  قبوله  تم  مترشح  كل  ويعوض 

    .اآلجال المحددة لذلك في إعالن المبارةاالنتظار حسب االستحقاق وذلك في 
 

 ملحوظة 
 

على    - منتظمة    )ة(المترشحيجب  بصفة  للمؤسسة  اإللكتروني  الموقع  )اآلجال لالطالع  زيارة  جديد  كل   ،على 

 (؛النتائج،  التسجيل...

 تجدر اإلشارة إلى أن تقديم بطاقة التعريف الوطنية إجباري الجتياز االختبار الكتابي؛ -
 

 2023-2022 برسم السنة الجامعية عدد المقاعد المتوفرة بالسنة الثالثة لشعبة الصيدلة

 عدد المقاعد  الكلية 
 30 كلية الطب والصيدلة بالرباط

 23 كلية الطب والصيدلة بالدار البيضاء

 10 كلية الطب والصيدلة وطب األسنان بفاس 
 

 

 للتواصل 
 

 للجامعة والكلية الموقع اإللكتروني العنوان البريدي للمؤسسة المؤسسة 

 الخامسجامعة محمد 

 كلية الطب والصيدلة بالرباط

كلية الطب والصيدلة المركب 

   6203الجامعي، ص.ب: 

 -الرباط –

www.um5.ac.ma 
www.fmp.um5.ac.ma 

 جامعة الحسن الثاني

كلية الطب والصيدلة بالدار  

 البيضاء

  9154كلية الطب والصيدلة ص.ب. 

 مرس السلطان  

 -الدار البيضاء  -

www.uh2c.ma 

www.fmpc.ac.ma 

 جامعة سيدي محمد بن عبد هللا 

كلية الطب والصيدلة وطب 

 بفاس األسنان 

كلية الطب والصيدلة وطب األسنان 

  1893طريق سيدي حرازم ص.ب. 

 - بفاس –

www.usmba.ac.ma 

www.fmp-usmba.ac.ma 

 

الثالثة لشعبة الصيدلة برسم السنة   الخاصة بااللتحاق بالسنة  الوزارية  المذكرة  البطاقة اعتمادا على       * تم تحيين معطيات هذه 

 . 2022شتنبر  01بتاريخ  771/01تحت رقم  2023-2022الجامعية 

http://www.um5.ac.ma/
http://www.um5.ac.ma/
http://www.uh2c.ma/
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 أهداف التكوين 

  

طنجة  :مالحظة عمالة  بالرباط:  األسنان  طب  كلية  الفحص   -روافد  العرائش،  تطوان،  وأقاليم  أنجرة،  -أصيلة 

 الفنيدق، الحسيمة، وزان وشفشاون. -المضيق

 

 شروط الترشيح 
 

 : أن يكون  يشترط في المترشح)ة(

  البكالوريا    متابعا لدراسته الثانية من سلك  العلوم الجارية  لسنة  بالسنة  التجريبية أو  العلوم  بأحد مسالك شعب 

 الرياضية أو ما يعادلها،  

   أو حاصال على شهادة البكالوريا بأحد مسالك شعب العلوم التجريبية أو العلوم الرياضية أو ما يعادلها برسم

 السنة الماضية. 
 

 نظام الولوج 
 

 تجرى على مرحلتين: يتم ولوج السنة األولى بعد نجاح المترشح)ة( في مباراة  

 يرتكز على المعدل المحصل عليه في امتحانات البكالوريا عن طريق احتساب:  :انتقاء تمهيدي ▪

 ؛البكالوريالسلك للسنة الثانية من المعدل العام للنقط المحصل عليه في االمتحان الوطني  75% -

 من المعدل العام للنقط المحصل عليه في االمتحان الجهوي للسنة األولى لسلك البكالوريا. 25% -

 . www.cursussup.gov.ma/medecineاإللكترونية للمباراة المنصة على  ويتم اإلعالن عن نتائجه

الكتابي من البوابة اإللكترونية * يتعين على كل مترشح)ة( تم انتقاؤه تحميل بطاقة االستدعاء الجتياز االختبار  

 على المعلومات المتعلقة بمركز االختبار الكتابي. للمباراة وطبعها. وتحتوي هذه الطاقة

كتابي: ▪ التمهيدي(  ينظم  اختبار  االنتقاء  في  للمقبولين  العلوم    ؛)بالنسبة  شعبة  البكالوريا  برامج  على  وينصبُّ 

العربية أو    :العلوم الطبيعية والفيزياء والكيمياء والرياضيات، بإحدى اللغات لكل من المواد التالية:    ؛التجريبية

المترشح)ة  اختيار  اإلنجليزية حسب  أو  أنه    .)الفرنسية  العلم  التي مع  اللغة  تحديد  يتعين على كل مترشح)ة( 

  اة.يريد أن يجتاز بها االختبار الكتابي في مرحلة تسجيل الترشيح بالبوابة اإللكترونية للمبار

مترشح)ةكما   كل  على  مرفوقا    )يتعين  الكتابي  االختبار  مركز  إلى  الحضور  انتقاؤه،  التعريف  تم  ببطاقة 

 الجتياز االختبار الكتابي.  الوثائق إجباريةالجتياز االختبار. و تعتبر هذه   الوطنية وبطاقة االستدعاء
  

 جدول بخصوص مواد المباراة
 الزمنية المدة  المعامل المادة

 1 العلوم الطبيعية  

 ساعات  03
 1 الفيزياء 

 1 الكيمياء 

 1 الرياضيات
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البكالوريا المطلوبة الشهادة المحصل عليها  مدة الدراسة  نوع الدراسات

 سنوات  6 طب األسنان
دبلوم دكتور في طب 

 األسنان 

شعبة العلوم الرياضية أو شعبة العلوم  

 التجريبية 

 عدد المقاعد 
 طب األسنان كلية 

 عسكريون   30مدنيون و   140 بالرباط 

FMDR

 

 

عدد المقاعد برسم السنة 

 3202 -2202 ةالجامعي
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    الخاصة ويتم اإللكترونية  المنصة  على  األساسية  اللوائح  في  المقبولين  المترشحين  نتائج  عن  اإلعالن 

في  www.cursussup.gov.ma/medecineبالمباراة    المقبولين  المترشحين  عن  اإلعالن  يتم  كما   .

 لوائح االنتظار عبر نفس البوابة.  

  في المؤسسة وفق الجدولة الزمنية المحددة في إعالن المباراة. التسجيل النهائيويتم 
 

 التاريخ  العملية 

 خالل الفترة المحددة في إعالن المباراة   تسجيل المترشحين المقبولين في اللوائح األساسية  

اختيارات  لتحسين  القتراحات  االلكترونية  المنصة  تقديم 

وتسجيل المترشحين   األساسية  اللوائح  ضمن  المقبولين 

 المترشحين المقبولين في لوائح االنتظار. 

 خالل الفترة المحددة في إعالن المباراة  

 

 إجراءات الترشيح 
 

    الترشيح على تسجيل  والصيدلة المنصة  يتعين  الطب  كليات  لولوج  المشتركة  بالمباراة  الخاصة  اإللكترونية 

التالي:   العنوان  على  األسنان  طب  الفترة   www.cursussup.gov.ma/medecineوكليتي  خالل   وذلك 

  .المحددة في إعالن المباراة

  مترشح)ة كل  على  الفترة،  )يتعين  هذه  خالل  الثالث،  الشعب  حسب   ترتيب  أسنان(  وطب  وصيدلة  )طب 

وبعد اختياره مع مراعاة التوزيع الجغرافي )مكان الحصول على شهادة البكالوريا( أثناء تعبئة طلب المشاركة.  

 انقضاء هذه الفترة، ال يمكن ألي مترشح)ة( التسجيل أو تغيير ترتيب اختياراته. 
 

 ملحوظة 
 

  طب ال بكليةبالنسبة لتالميذ جهة طنجة تطوان الحسيمة الراغبين في دراسة الصيدلة أو الطب يتم استقبالهم

 .والصيدلة بطنجة
 

   تقديم وإفران،  للقنيطرة  الملكيتين  العسكريتين  الثانويتين  من  البكالوريا  شهادة  حاملي  التالميذ  على  يتعين 

 ي طب األسنان التي يدخل إقليم سكنى والديهم ضمن روافدها. ترشيحاتهم إلى كليات الطب والصيدلة وكليت

  على زر الضغط  ذلك من خالل  تأكيد  اختياراتهم  تحسين  الراغبين في  المترشحين  االختيار" على   "تحسين 

عبر المنصة االلكترونية، مع إلزامية إيداع ملفات التسجيل في كلية الطب والصيدلة أو كلية طب األسنان التي تم 

 قبولهم فيها مسبقا لضمان مقعدهم البيداغوجي. 

   اإللكترونية البوابة  زيارة  المترشح)ة(  على  بصفة   www.cursussup.gov.ma/medecine  يجب 

لومات أدق وأوفى حول إجراءات الترشيح، ومباراة الولوج، وكذا إجراءات تعيين  مع  لالطالع على وذلكمنتظمة  

 المترشحين المقبولين و تسجيلهم النهائي في الكليات. 

 .يخضع الترشيح للتوزيع الجغرافي  
 

 للتواصل 
 

 الموقع اإللكتروني  العنوان البريدي للمؤسسة المؤسسة 

 جامعة محمد الخامس

 األسنانكلية طب 

 -الرباط  -

كلية طب األسنان مدينة العرفان شارع 

   6212محمد الجازولي  ص.ب: 

 -الرباط  -

www.um5.ac.ma 

www.fmd.um5.ac.ma 

 

كليات الطب والصيدلة وكليتي طب األسنان برسم * تم تحيين معطيات هذه البطاقة اعتمادا على المذكرة الوزارية الخاصة بولوج  

 .2022 يونيو 30بتاريخ  655/01رقم تحت  2023-2022السنة الجامعية 
 

http://www.cursussup.gov.ma/medecine
http://www.um5.ac.ma/
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 أهداف التكوين 
 

 

 البكالوريا المطلوبة  الشهادة المحصل عليها  مدة الدراسة  نوع الدراسات 

 شعبة العلوم الرياضية أو شعبة العلوم التجريبية  دبلوم دكتور في الطب  سنوات  6 الطب العام 
 

طنجة  مالحظة: عمالة  بطنجة:  والصيدلة  الطب  كلية  الفحص   -روافد  تطوان،  وأقاليم  المضيق-أصيلة  -أنجرة، 

 الفنيدق، الحسيمة، وزان، شفشاون والعرائش. 
 

 شروط الترشيح 
 

 : أن يكون  يشترط في المترشح)ة(

  بالسنة الثانية من سلك البكالوريا بأحد مسالك شعب العلوم التجريبية أو العلوم الرياضية أو ما    متابعا لدراسته

 يعادلها، 

   أو حاصال على شهادة البكالوريا بأحد مسالك شعب العلوم التجريبية أو العلوم الرياضية أو ما يعادلها برسم

 السنة الماضية. 
 

 نظام الولوج 
 

 د نجاح المترشح)ة( في مباراة تجرى على مرحلتين: يتم ولوج السنة األولى بع

 يرتكز على المعدل المحصل عليه في امتحانات البكالوريا عن طريق احتساب:  :انتقاء تمهيدي ▪

 ؛البكالوريالسلك للسنة الثانية من المعدل العام للنقط المحصل عليه في االمتحان الوطني  75% -

 من المعدل العام للنقط المحصل عليه في االمتحان الجهوي للسنة األولى لسلك البكالوريا. 25% -

 . www.cursussup.gov.ma/medecineاإللكترونية للمباراة المنصة ويتم اإلعالن عن نتائجه على 

الكتابي من البوابة اإللكترونية * يتعين على كل مترشح)ة( تم انتقاؤه تحميل بطاقة االستدعاء الجتياز االختبار  

 على المعلومات المتعلقة بمركز االختبار الكتابي. للمباراة وطبعها. وتحتوي هذه الطاقة

كتابي: ▪ التمهيدي(  اختبار  االنتقاء  في  للمقبولين  العلوم    ؛)بالنسبة  شعبة  البكالوريا  برامج  على  وينصبُّ 

العربية أو    :عية والفيزياء والكيمياء والرياضيات، بإحدى اللغات العلوم الطبيلكل من المواد التالية:    ؛التجريبية

المترشح)ة  اختيار  اإلنجليزية حسب  أو  أنه    .)الفرنسية  العلم  التي مع  اللغة  تحديد  يتعين على كل مترشح)ة( 

  يريد أن يجتاز بها االختبار الكتابي في مرحلة تسجيل الترشيح بالبوابة اإللكترونية للمباراة.
مترشح)ةكما   كل  على  مرفوقا    )يتعين  الكتابي  االختبار  مركز  إلى  الحضور  انتقاؤه،  التعريف  تم  ببطاقة 

 الجتياز االختبار الكتابي.  الوثائق إجباريةالجتياز االختبار. و تعتبر هذه   الوطنية وبطاقة االستدعاء
 

 جدول بخصوص مواد المباراة
 المدة الزمنية  المعامل المادة

 1 العلوم الطبيعية  

 ساعات  03
 1 الفيزياء 

 1 الكيمياء 

 1 الرياضيات

 

 

 

 

 

طب والصيدلة ال كلية  عدد المقاعد 

 330 بطنجة 

 FMPT 

 

 

عدد المقاعد برسم السنة 

 3202 -2202 معيةالجا
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    عن اإلعالن  وويتم  األساسية   اللوائح  في  المقبولين  المترشحين  لوائح  الئحة  المنصة  االنتظارفي  على  ؛ 

 . www.cursussup.gov.ma/medecineاإللكترونية الخاصة بالمباراة  

 .ويتم التسجيل النهائي في المؤسسة وفق الجدولة الزمنية المحددة في إعالن المباراة 

 

 التاريخ  العملية 

 خالل الفترة المحددة في إعالن المباراة   .تسجيل المترشحين المقبولين في اللوائح األساسية

اختيارات  لتحسين  القتراحات  المنصة  تقديم 

األساسية   اللوائح  ضمن  المقبولين  المترشحين 

 وتسجيل المترشحين المقبولين في لوائح االنتظار. 

 خالل الفترة المحددة في إعالن المباراة  

 

 إجراءات الترشيح 
 

    الترشيح على تسجيل  والصيدلة المنصة  يتعين  الطب  كليات  لولوج  المشتركة  بالمباراة  الخاصة  اإللكترونية 

التالي:   العنوان  على  األسنان  طب  الفترة   www.cursussup.gov.ma/medecineوكليتي  خالل   وذلك 

  .المحددة في إعالن المباراة

  مترشح)ة كل  على  الفترة،  )يتعين  هذه  خالل  الثالث،  الشعب  حسب   ترتيب  أسنان(  وطب  وصيدلة  )طب 

وبعد اختياره مع مراعاة التوزيع الجغرافي )مكان الحصول على شهادة البكالوريا( أثناء تعبئة طلب المشاركة.  

 انقضاء هذه الفترة، ال يمكن ألي مترشح)ة( التسجيل أو تغيير ترتيب اختياراته. 
 

 ملحوظة 
 

في  بالنسبة   ▪ الراغبين  الحسيمة  تطوان  طنجة  جهة  الصيدلةلتالميذ  استقبالهم    دراسة  الطب كلية  بيتم 

 ؛ بطنجةوالصيدلة 

لتالميذ   ▪ الحسيمة  بالنسبة  تطوان  طنجة  في  جهة  األسنانالراغبين  استقبالهم    دراسة طب  بكلية طب  يتم 

 ؛األسنان بالرباط

البكالوريا من الثانويتين العسكريتين الملكيتين للقنيطرة وإفران، فيتعين  فيما يتعلق بالتالميذ حاملي شهادة   ▪

عليهم تقديم ترشيحاتهم إلى كليات الطب والصيدلة وكليتي طب األسنان التي يدخل إقليم سكنى والديهم ضمن  

 ؛روافدها

زر ▪ على  الضغط  خالل  من  ذلك  تأكيد  اختياراتهم  تحسين  في  الراغبين  المترشحين  "تحسين  على 

عبر المنصة االلكترونية، مع إلزامية إيداع ملفات التسجيل في كلية الطب والصيدلة أو كلية طب    االختيار"

 األسنان التي تم قبولهم فيها مسبقا لضمان مقعدهم البيداغوجي؛ 

البوابة اإللكترونية ▪ بصفة    www.cursussup.gov.ma/medecine  يتعين على المترشح)ة( زيارة 

معلومات أدق وأوفى حول إجراءات الترشيح، ومباراة الولوج، وكذا إجراءات    لالطالع على   وذلكمنتظمة  

 تعيين المترشحين المقبولين وتسجيلهم النهائي في الكليات.

  .يخضع الترشيح للتوزيع الجغرافي ▪
 

 للتواصل 
 

 الموقع اإللكتروني  العنوان المدينة 

 www.fmpt.ac.ma  أو    www.uae.ma -طنجة –كلية الطب والصيدلة  طنجة 
 

 

تم تحيين معطيات هذه البطاقة اعتمادا على المذكرة الوزارية الخاصة بولوج كليات الطب والصيدلة وكليتي طب األسنان برسم *  

 .2022 يونيو 30بتاريخ  655/01رقم تحت  2023-2022السنة الجامعية 

http://www.uae.ma/
http://www.fmpt.ac.ma/
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 أهداف التكوين 
 

تكوين أطر متخصصين في مجال   إلى  بسطات  األول  الحسن  لجامعة  التابع  الصحة  لعلوم  العالي  المعهد  يهدف 

( سنوات، يحصل بعدها الطالب المتخرج على دبلوم اإلجازة 3التمريض والصحة، وتستغرق الدراسة به ثالث )

 المهنية في التخصصات التالية:  

Sciences Infirmières;  Sage Femme; Technologues de Laboratoires Biomédicales; 

Technologue en Instrumentation et Maintenance Biomédicales; Technologue en 

Radiophysique, Radiobiologie et Radioprotection. 
 

 

 شروط الولوج  
 

العلوم  أو (-ب -أو  -أ-العلوم الرياضية )البكالوريا في أحد المسالك التالية: تفتح المباراة في وجه حملة شهادة 

العلوم والتكنولوجيات الكهربائية أو بكالوريا مهنية  أو العلوم الزراعية أو الحياة واألرض  علومأوالفيزيائية 

)أنظر الجدول  في: الصيانة الصناعية، أو اإللكتروتكنيك وأجهزة التواصل أو النظم اإللكترونية والرقمية

 .أسفله(

 ج السنة األولى بعد نجاح المترشح)ة( في مباراة تجرى على مرحلتين: يتم ولو 

 على المعدل المحصل عليه في امتحانات البكالوريا والمحتسب كما يلي: بناء    انتقاء أولي:* 

 ؛للسنة الثانية من سلك البكالوريااالمتحان الوطني من المعدل العام للنقط المحصل عليها في  75% -

 للسنة األولى لسلك البكالوريا.  االمتحان الجهويمن المعدل العام للنقط المحصل عليها في  25% -

  .على الموقع اإللكتروني للمعهد ويتم اإلعالن عن نتائجه 

: الرياضيات، والفيزياء والكيمياء، لكل مادة من المواد التالية : )للمقبولين في االنتقاء األولي(  * اختبارات كتابية

 .أنظر الجدول أسفله(واللغة الفرنسية وعلوم الحياة واألرض )حسب كل تخصص 

 .على الموقع اإللكتروني للمعهد ويتم اإلعالن عن نتائجه 
 

التخصصات المتاحة 

 لإلجازة المهنية 
 مواد المباراة ومدتها  نوع البكالوريا المطلوبة 

عدد 

المقاعد  

 المتاحة 

Sciences Infirmières 
 ( -ب -أو  -أ -الرياضية ) العلوم 

 الفيزيائية  العلوم 

 الحياة واألرض علوم 

  العلوم الزراعية 

 دقيقة(   30) الرياضيات -

 دقيقة(   30)الفيزياء والكيمياء   -

 دقيقة(  30) علوم الحياة واألرض -

 دقيقة(  30) اللغة الفرنسية -

30 

Sage Femme 30 

Technologues de 

Laboratoires 

Biomédicales 

30 

Technologue en 

Instrumentation et 

Maintenance 

Biomédicales 

 ( -ب -أو  -أ -الرياضية ) العلوم 

الفيزيائية  العلوم 

 العلوم والتكنولوجيات الكهربائية 

   بكالوريا مهنية في: الصيانة

الصناعية، أو اإللكتروتكنيك  

وأجهزة التواصل أو النظم  

 اإللكترونية والرقمية

   دقيقة( 30)الرياضيات  -

 دقيقة(  60) الفيزياء -

 دقيقة( 30)للغة الفرنسية ا -

30 

Technologue en 

Radiophysique, 

Radiobiologie et 

Radioprotection 

 ( -ب -أو  -أ -الرياضية ) العلوم 

 الفيزيائية  العلوم 

 الحياة واألرض علوم 

   دقيقة( 30)الرياضيات  -

   دقيقة( 30) الفيزياء  -

 دقيقة(  30) الكيمياء -

  دقيقة( 30)للغة الفرنسية ا -

30 

 

 ISSS 
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 إجراءات الترشيح  
 

اآلجال في    www.isss.uh1.ac.ma يتم الترشيح لمباراة ولوج المعهد عبر شبكة االنترنيت على الموقع التالي:  

 . حسب إعالن المباراة المحددة لذلك
 

 ملف التسجيل النهائي )بالنسبة للناجحين(  
 

 ؛شهادة البكالوريا األصلية ▪

 األصل لشهادة البكالوريا؛ نسخ طبق  3 ▪

 (؛ CD( + صورة رقمية على قرص )3x3صور فوتوغرافية ) 4 ▪

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية؛  ▪

 نسخة من عقد االزدياد؛ ▪

 أظرفة متنبرة تحمل اسم وعنوان الطالب؛  4 ▪

 .وصل التأمين ▪
 

 ملحوظة 
 

بعين االعتبار إال أخر اختيار  يجب على المترشح أن يختار شعبة واحدة فقط، ومهما يكن فإنه ال يؤخذ   •

 له. ويعتبر الغيا كل ترشيح لم تكتمل معلوماته أو لم تكن دقيقة.

بصفة منتظمة لالطالع على كل جديد )إجراءات  زيارة الموقع اإللكتروني للمعهد على المترشح)ة( يجب  •

 (.النهائي والتسجيلوتواريخ إجراء االمتحان واإلعالن عن النتائج  ،مباراةلل الترشيح
 

 للتواصل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 . 2022-2023تم تحيين معطيات هذه البطاقة اعتمادا على إعالني المعهد برسم السنة الجامعية   •
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

، 3.5كلم   الصحة، المركب الجامعي، طريق الدار البيضاءالمعهد العالي لعلوم 

 سطات.  555ص.ب: 

 87 01 40 23 05       -    62 64 72 23 05الهاتف: 

 87 01 40  23 05الفاكس: 

 www.isss.uh1.ac.ma  الموقع اإللكتروني للمعهد:  

 infos.isss@uhp.ac.ma     البريد اإللكتروني:  

http://www.isss.uh1.ac.ma/
mailto:infos.isss@uhp.ac.ma
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 أهداف التكوين 
 

في   والتسيير  والبحث  اإلنتاج  مهن  في  عال،  مستوى  من  كيميائيين  مهندسين  تكوين  إلى  المؤسسة  هذه  تهدف 

المواد  ميادين   وكيمياء  الدقيقة  الحيوية  والكيمياء  والتكنولوجيا  والطاقة  البيئة  مجاالت  في  العمل  لهم  يمكن 

 ومعالجة المعادن وصناعة األدوية. والبتروكيماويات والبوليمرات والبالستيك وصناعة األغذية 

 تتوزع كما يلي :   :( سنوات 05تستغرق الدراسة بهذه المدرسة خمس )

  :المندمج التحضيري  سنتين  السلك  النظرية  يدوم  األساسيات  الكتساب  البكالوريا،  بعد  فصول(  )أربعة 

 والعملية.  

 :التحضيريتين. فصول( بعد السنتين  6يدوم ثالث سنوات )  سلك المهندس 
 

 شروط الولوج  
 

 -أ  -)  في مسالك : العلوم الرياضية  الماضيةعلى شهادة البكالوريا للسنة الجارية أو    أن يكون المترشح)ة( حاصال

 الحياة واألرض. وأالعلوم الفيزيائية  وأ ( -ب  -أو 

 مرحلتين: يتم ولوج السنة األولى بعد نجاح المترشح)ة( في مباراة تجرى على 

 على المعدل المحصل عليه في امتحانات البكالوريا والمحتسب كما يلي: بناء  انتقاء أولي: ❖

 ؛للسنة الثانية من سلك البكالوريااالمتحان الوطني من المعدل العام للنقط المحصل عليها في  75% -

 للسنة األولى لسلك البكالوريا.  االمتحان الجهويمن المعدل العام للنقط المحصل عليها في  25% -

 .حسب إعالن المباراةخالل اآلجال المحددة لذلك اإلعالن عن نتائجه ويتم 

:  المواد التاليةلكل مادة من  (  والذين أكدوا اجتيازهم للمباراة: )للمقبولين في االنتقاء األولي  اختبارات كتابية   ❖

 .)مقرر مسلك العلوم الفيزيائية( الكيمياء، والفيزياء، والرياضيات، واللغة الفرنسية
 

 إجراءات الترشيح 
 

    عبر الرابط االلكترونيالتسجيل الرقمي في المباراة  يتم   https://ensc.uit.ac.ma/preinscription 

   .حسب إعالن المباراة اآلجال المحددة لذلك وذلك خالل

  )المحددة لذلكخالل الفترة  تأكيد مشاركته في المباراةبعد اإلعالن عن نتائج االنتقاء األولي على المترشح)ة 

 .حسب إعالن المباراة

 على موقع المدرسة   اإلعالن عن الئحة المدعوين للمباراةensc.uit.ac.ma . 

  على موقع المدرسة اآلجال المحددة لذلكتجرى المباراة ويتم اإلعالن عن نتائجها خالل.ensc.uit.ac.ma 

 حسب إعالن المباراة المحددة لذلك الفترة تسجيل الطلبة المقبولين في الالئحة األساسية خالل. 

  حسب إعالن المباراة لذلك اآلجال المحددةخالل تسجيل الطلبة المقبولين في الئحة االنتظار . 

 

 ENSCK       

 

https://ensc.uit.ac.ma/preinscription%20وذلك%20خلال%20الآجال%20المحددة%20لذلك%20حسب%20إعلان%20المباراة.
https://ensc.uit.ac.ma/preinscription%20وذلك%20خلال%20الآجال%20المحددة%20لذلك%20حسب%20إعلان%20المباراة.
https://ensc.uit.ac.ma/preinscription%20وذلك%20خلال%20الآجال%20المحددة%20لذلك%20حسب%20إعلان%20المباراة.
https://ensc.uit.ac.ma/preinscription%20وذلك%20خلال%20الآجال%20المحددة%20لذلك%20حسب%20إعلان%20المباراة.
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 ملف التسجيل النهائي )بالنسبة للناجحين(  
 

 يتكون ملف التسجيل عادة من الوثائق التالية: 

 النسخة األصلية لشهادة البكالوريا؛  ▪

 بيان النقط األصلي؛   ▪

 التعريف الوطنية؛ نسخة من بطاقة  ▪

 نسخة طبق األصل لشهادة البكالوريا؛  ▪

 صورة فوتوغرافية.  ▪

 

 ملحوظة 
 

     اإللكتروني الموقع  زيارة  المترشح)ة(  على  لالطالع    www.uit.ac.maيجب  منتظمة  بصفة 

 .على كل جديد )إجراءات الترشيح، مباراة الولوج، اآلجال، النتائج، إجراءات التسجيل النهائي ...(

  التواصل عبر البريد اإللكترونيensc@uit.ac.ma-concours   .من أجل أي استفسار 

 
 

 للتواصل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ecole Nationale Supérieure de Chimie 

Campus Universitaire, B.P. 241, Kénitra - 14000 - Maroc 

Tél: 05 37 32 92 01  

Site web: www.ensc.uit.ac.ma 

Courriel: ensc@uit.ac.ma    

http://www.ensc.uit.ac.ma/
mailto:ensc@uit.ac.ma
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قطاع التجارة والتسيير

 

 

دارة المق المعهد العالي للتجارة •  ISCAEوالرباط    لت بالدار البيضاء واواإ

  ENCGللتجارة والتسيير بطنجة المدرسة الوطنية  •

 ISMMالمعهد المتخصص المتوسطي للتدبير بتطوان  •
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 أهداف التكوين 
 

 يهدف التكوين إلى إعداد أطر عليا متخصصين في التجارة والتدبير، لتحمل مسؤوليات تسيير المقاوالت. 
 

 التخصصات 
 

  Fondamentale en GestionLicenceفي التدبير:   األساسية اإلجازة ❖
 

ثالث  اإلجازة  بسلك  التكوين  على  3) يدوم  المتخرج  الطالب  بعدها  يحصل  البكالوريا،  بعد  سنوات  اإلجازة ( 

 .األساسية في التدبير
 

 Cycle Grande Ecoleدبلوم المعهد:  ❖
 

المعهد   دبلوم  لنيل  التكوين  العليا   3يدوم  للمدارس  التحضيرية  األقسام  طلبة  من  الناجحين  لفئة  بالنسبة  سنوات؛ 

باك + سنتان( الذين اجتازوا بنجاح السنتين األولى (العلمية أو االقتصادية  ولفئة الناجحين من طلبة التعليم العالي 

االقتصاد  شعبة  في  العالي  التعليم  من  العامة  والثانية  للدراسات  الجامعي  الدبلوم  التدبير:  شعبة  ؛  (DEUG)أو 

...؛ يحصل بعدها الطالب المتخرج على   (DUT) ؛ الدبلوم الجامعي التكنولوجي (BTS) شهادة التقني العالي

 في أحد التخصصات التالية:    السلك العاديدبلوم 
 

• Finance d’Entreprise  تمويل الشركات; 

• Audit, Comptabilité et Contrôle de gestion التدقيق والمحاسبة ومراقبة التسيير;  

• Marketing  التسويق. 

   يمكن أن تضاف تخصصات أخرى.  ملحوظة:
 

 Cycle d’Expertise Comptable سلك الخبرة المحاسباتية:  ❖
 

C’est une formation organisée par le Groupe ISCAE pour l’obtention du Diplôme 

National d’Expert-Comptable (D.N.E.C) délivré par l’autorité gouvernementale 

chargée du Commerce et de l’Industrie.  C’est un titre prestigieux, délivré aux 

candidats ayant satisfait aux conditions de formation et de stages. 

 Accès au concours: Les titulaires de l’un des diplômes suivants: 

• Diplôme du Cycle Normal de l’ISCAE; 

• Diplôme du Groupe ISCAE (Grade Master); 

• Diplôme du Cycle Supérieur de Gestion de l’ISCAE; 

• Diplôme des ENCG (Grade Master); 

• Licence en sciences économiques option gestion ou économie d’entreprise; 

• Diplôme d’études comptables supérieurs français (DECS) assorti d’un bac; 

• Tout diplôme reconnu équivalent par le M.E.S. 
 

Durée du cycle: Minimum: 3 années        Maximum: 6 années 
 

 Epreuves du Concours d’admission: 

Le concours d’admission comporte 4 groupes de matières : 

 Comptabilité générale et comptabilité analytique; 

 Droit des affaires et droit fiscal; 

 Gestion; 

 Technique d’expression et de communication. 

 
 

 

ISCAE 
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   Gestion Sciences de Doctoral enProgramme الدكتوراة: ❖
 

 L’Accès au Programme Doctoral: 
L’admission au Programme Doctoral en Gestion se fait par voie de Présélection et 

d’examen ouvert aux titulaires: 

• du Diplôme du Groupe ISCAE (Grade Master); 

• d’un Master en Gestion; 

• d’un Mastère Spécialisé en Gestion; 

•  ou d’un diplôme équivalent. 
 

 Procédures de sélection: 
L’inscription en première année se fait sur sélection de dossier et entretien 

individuel (épreuve écrite et d’une entrevue orale devant un jury). 
 

 شروط الولوج 
 

 اإلجازة األساسية في التدبير: ❖
 

 شهادة البكالوريا العلمية أو االقتصادية أو ما يعادلها. ▪

 دجنبر من سنة الترشيح.  31سنة في   21ال يتجاوز السن  ▪

 ومباراة الولوج )اختبارات كتابية وشفوية(. النجاح في االنتقاء  ▪
 

 : دبلوم المعهد ❖
 

▪ ( العليا  للمدارس  التحضيرية  األقسام  طلبة  العلمية  CPGEفئة   )(MPSI ; PCSI)    االقتصادية أو 

(ECT ; ECS) الذين أنهوا بنجاح السنة الثانية من األقسام التحضيرية؛ 

باك + سنتان( الذين اجتازوا بنجاح السنتين األولى والثانية من التعليم العالي في (فئة طلبة التعليم العالي   ▪

التدبير:   أو شعبة  االقتصاد  العامةشعبة  للدراسات  الجامعي  العالي (DEUG) الدبلوم  التقني   ؛ شهادة 

(BTS) ؛ الدبلوم الجامعي التكنولوجي (DUT)  ؛... 

األكثر   سنة على  25شعبة االقتصاد أو شعبة التدبير. السن  فئة الطلبة الحاصلين على شهادة اإلجازة في   ▪

 دجنبر من سنة الترشيح؛  31في 

 النجاح في االنتقاء ومباراة الولوج.  ▪
 

بصفة منتظمة،    www.groupeiscae.maيتعين على المترشحين زيارة البوابة اإللكترونية للمعهد     ملحوظة:

عن  واإلعالن  الولوج  ومباراة  الترشيح  إلجراءات  المحددة  اآلجال  حول  وأوفى  أدق  معلومات  على  لالطالع 

 النتائج....
 

 نظام الولوج 
 

 :اإلجازة األساسية في التدبير  ❖

 : يعتمد على نتائج البكالوريا؛  انتقاء أولي ▪

 في المواد التالية: اللغة اإلنجليزية، الثقافة العامة باللغة الفرنسية، الرياضيات؛ اختبارات كتابية ▪
 

 المعامل المدة الزمنية  مواد المباراة 

 1 ساعة اللغة اإلنجليزية  ❖

 1 ساعة ونصف  الثقافة العامة باللغة الفرنسية  ❖

 2 ساعتان  الرياضيات  ❖
 

مقابلة فردية مع لجنة المباراة باللغة الفرنسية وباللغة اإلنجليزية بالنسبة للناجحين في    اختبارات شفوية:  ❖

 االختبارات الكتابية. 
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 :  المعهد ولوج السنة األولىدبلوم  ❖
 

 (:CPGE) فئة "طلبة األقسام التحضيرية للمدارس العليا  •
 

 :CPGE (MPSI/PCSI)األقسام التحضيرية العلمية    ✓

 بناء على نتائج المباراة الوطنية المشتركة؛ انتقاء أولي  ▪

 . مقابلة مع لجنة المباراة اختبارات شفوية: ▪
 

 :CPGE(ECT/ECS)األقسام التحضيرية االقتصادية  ✓

 ؛انتقاء أولي ▪

 ؛ اختبارات كتابية ▪

 مقابلة مع لجنة المباراة )باللغتين الفرنسية واإلنجليزية(. اختبارات شفوية: ▪
 

 ":  ..DEUG, DUT, BTSباك + سنتان((فئة "طلبة التعليم العالي  •

 بناء على المعدالت المحصل عليها في السنتين األولى والثانية بالتعليم العالي؛ انتقاء أولي ▪

 مقابلة مع لجنة المباراة.  اختبارات شفوية: ▪
 

 :  دبلوم المعهد ولوج السنة الثانية ❖
 

 بالتعليم العالي؛  السنوات الثالثةبناء على المعدالت المحصل عليها في  انتقاء أولي ▪

 مقابلة مع لجنة المباراة.  اختبارات شفوية: ▪
 
 

 ملف الترشيح 
 

 اإلجازة األساسية في التدبير: ❖

للمعهد   اإللكتروني  بالموقع  الترشيح األولي  في اآلجال     http://www.groupeiscae.ma* ملء استمارة 

 المحددة لذلك؛ 

 ؛ (Fiche individuelle de préinscription)* طبع استمارة الترشيح األولي 

 ؛ اعتمادا على نتائج امتحانات البكالوريا؛ على نتائج االنتقاء األولي  لالطالع* زيارة الموقع اإللكتروني للمعهد  

  ؛من أجل استكمال إجراءات الترشيح

أداء   المباراة؛    درهم  500.00*  لمصاريف  قابلة  العامة السترجاعغير  الخزينة  بوكالة  بنكي  تحويل  عبر  ؛ 

  N : 310.780.1003126001252501.65 رقم الحساب  ،(TG) للمملكة

ب*   وذلك  الترشيح  الترشيح  تأكيد  ملف  التسجيل    PDFفي صيغة  إرسال  منصة  واحد( عن طريق   عبر)ملف 

في اآلجال المحددة، ويتكون من الوثائق    (االختبار الكتابيبالنسبة للمقبولين الجتياز  )  الموقع اإللكتروني للمعهد،

 التالية: 

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ؛  -

 نسختان من بطاقة الترشيح األولي؛  -

 ؛وصل أداء مصاريف ملف المباراة -

http://www.groupeiscae.ma/
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 :  ولوج السنة األولى دبلوم المعهد ❖
 

 (:CPGE) فئة: طلبة األقسام التحضيرية للمدارس العليا  •
 

 : CPGE (MPSI/PCSI)األقسام التحضيرية العلمية    ✓

ملء   للمعهد  *  اإللكتروني  بالموقع  األولي  الترشيح  اآلجال   http://www.groupeiscae.maاستمارة  في 

 المحددة لذلك؛ 

 ؛ (Fiche individuelle de préinscription)* طبع استمارة الترشيح األولي 

الترشيح  *   ملف  صيغة  إرسال  التسجيل    PDFفي  منصة  طريق  عن  واحد(  اإللكتروني    عبر)ملف  الموقع 

 و يتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية: للمعهد، 

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية؛  -

 من بطاقة الترشيح األولي؛  ةنسخ -

التحضيرية  - األقسام  من  الثانية  بالسنة  الدراسة  متابعة  السنة    شهادة  برسم  المسجلين  للتالميذ  بالنسبة 

 .الجارية أو الماضية

للمعهد   اإللكتروني  الموقع  زيارة  األولي  لالطالع*  االنتقاء  نتائج  اعتماد على  الوطنية ؛  المباراة  نتائج  على  ا 

 الشفوي.  من أجل استكمال إجراءات الترشيح بالنسبة للمقبولين الجتياز االختبار؛ (CNC)المشتركة 

)مع اإلشارة إلى االسم العائلي والشخصي للمترشح)ة( ورقم  أداء مصاريف المباراة  المسح الضوئي لوصل  *  

 ؛(en ligne)بطاقته الوطنية وإرساله للمعهد عبر موقعه اإللكتروني 

بالنسبة للمترشحين الممنوحين عليهم القيام بالمسح الضوئي لشهادة المنحة المسلمة من طرف وزارة    -

العالي واالبتكار  التعليم  العلمي  اإلش  والبحث  ورقم  )مع  للمترشح)ة(  والشخصي  العائلي  االسم  إلى  ارة 

)بالنسبة لهذه الفئة تعفى من أداء   (en ligne)بطاقته الوطنية( وإرساله للمعهد عبر موقعه اإللكتروني  

 مصاريف المباراة(؛ 

الخزينة  عبر تحويل بنكي بوكالة تؤدى ؛ غير قابلة لالسترجاع؛  درهم 700.00تبلغ مصاريف المباراة  مالحظة:

   N : 310.780.1003126001252501.65ب ( رقم الحساTGالعامة للمملكة، )
  

 :CPGE(ECT/ECS)األقسام التحضيرية االقتصادية  ✓
 

للمعهد   اإللكتروني  بالموقع  األولي  الترشيح  استمارة  ملء   *http://www.groupeiscae.ma   اآلجال في 

 المحددة لذلك؛ 

 ؛ (Fiche individuelle de préinscription)* طبع استمارة الترشيح األولي 

صيغة   في  الترشيح  ملف  إرسال   *PDF    اإللكتروني الموقع  عبر  التسجيل  منصة  طريق  عن  واحد(  )ملف 

 للمعهد، و يتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية: 

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية؛  -

 نسخة من بطاقة الترشيح األولي؛  -

السنة    - برسم  المسجلين  للتالميذ  بالنسبة  التحضيرية  األقسام  من  الثانية  بالسنة  الدراسة  متابعة  شهادة 

 .الجارية أو الماضية

والشخص العائلي  االسم  إلى  اإلشارة  )مع  الملف  أداء مصاريف  لوصل  الضوئي  المسح  ورقم *  للمترشح)ة(  ي 

 ؛ (en ligne)بطاقته الوطنية( وإرساله للمعهد عبر موقعه اإللكتروني  

بالنسبة للمترشحين الممنوحين عليهم القيام بالمسح الضوئي لشهادة المنحة المسلمة من طرف وزارة    -

العالي واالبتكار  التعليم  العلمي  ورقم    والبحث  للمترشح)ة(  والشخصي  العائلي  االسم  إلى  اإلشارة  )مع 

)بالنسبة لهذه الفئة تعفى من أداء   (en ligne)بطاقته الوطنية( وإرساله للمعهد عبر موقعه اإللكتروني  

 مصاريف المباراة(؛ 

الة عبر تحويل بنكي بوك تؤدى ؛ غير قابلة لالسترجاع؛  درهم 700.00تبلغ مصاريف المباراة  مالحظة:

    N : 310.780.1003126001252501.65ب ( رقم الحساTGالخزينة العامة للمملكة، )

http://www.groupeiscae.ma/
http://www.groupeiscae.ma/
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 ر أو التدبي دباك + سنتان( شعبة االقتصا(فئة "طلبة التعليم العالي  •

 DEUG, DUT, BTS. .. (Économie ou gestion)  :" 
 

للمعهد   اإللكتروني  بالموقع  األولي  الترشيح  استمارة  ملء   *http://www.groupeiscae.ma   اآلجال في 

 المحددة لذلك؛ 

 ؛ (Fiche individuelle de préinscription)* طبع استمارة الترشيح األولي 

الترشيح في صيغة   الموقع اإللكتروني )في ملف    PDF* إرسال ملف  التسجيل عبر  واحد( عن طريق منصة 

 للمعهد؛ ويتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية: 

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية؛  -

 بيان النقط للسنة األولى، والسنة الثانية الجامعية؛  -

من   األولي،  االنتقاء  نتائج  على  لالطالع  للمعهد  اإللكتروني  الموقع  زيارة  الترشيح *  إجراءات  استكمال  أجل 

 بالنسبة للمقبولين الجتياز االختبار الكتابي؛

أداء   العامة   درهم  700.00*  الخزينة  بوكالة  بنكي  تحويل  عبر  لالسترجاع؛  قابلة  غير  المباراة؛  مصاريف 

   .N°: 310.780.1003124001252501.75( رقم الحساب  TGللمملكة، )

اإلشارة إلى االسم العائلي والشخصي  للمترشح)ة( ورقم بطاقته الوطنية(   * المسح الضوئي لوصل األداء )مع

 ؛ (en ligne)وإرساله للمعهد عبر موقعه اإللكتروني 

التعليم  المسلمة من طرف وزارة  المنحة  بالمسح الضوئي لشهادة  القيام  الممنوحين عليهم  للمترشحين  بالنسبة   *

الوطنية  بطاقته  ورقم  للمترشح)ة(  والشخصي  العائلي  االسم  تحمل  )والتي  واالبتكار  العلمي  والبحث  العالي 

   الفئة تعفى من أداء مصاريف المباراة(؛ )بالنسبة لهذه (en ligne)وإرساله للمعهد عبر موقعه اإللكتروني 

 

 :  دبلوم المعهد ولوج السنة الثانية  ❖
 

 

   فئة  الطلبة الحاصلين على شهادة اإلجازة في شعبة االقتصاد أو شعبة التدبير •

Licence en (Économie ou gestion) : 
 

للمعهد   اإللكتروني  بالموقع  األولي  الترشيح  استمارة  ملء   *http://www.groupeiscae.ma   اآلجال في 

 المحددة لذلك؛ 

 ؛ (Fiche individuelle de préinscription)* طبع استمارة الترشيح األولي 

الترشيح في صيغة   الموقع اإللكتروني   PDF* إرسال ملف  التسجيل عبر  )في ملف واحد( عن طريق منصة 

 للمعهد؛ ويتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية: 

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية؛  -

 بيان النقط للسنوات الجامعية الثالثة؛  -

على   لالطالع  للمعهد  اإللكتروني  الموقع  زيارة  الترشيح *  إجراءات  استكمال  أجل  من  األولي،  االنتقاء  نتائج 

 بالنسبة للمقبولين الجتياز االختبار الكتابي؛

أداء   المباراة؛    درهم  700.00*  لالسترجاعمصاريف  قابلة  العامة غير  الخزينة  بوكالة  بنكي  تحويل  عبر  ؛ 

   .N°: 310.780.1003124001252501.75( رقم الحساب  TGللمملكة، )

مسح الضوئي لوصل األداء )مع اإلشارة إلى االسم العائلي والشخصي  للمترشح)ة( ورقم بطاقته الوطنية( * ال

 ؛ (en ligne)وإرساله للمعهد عبر موقعه اإللكتروني 

التعليم  المسلمة من طرف وزارة  المنحة  بالمسح الضوئي لشهادة  القيام  الممنوحين عليهم  للمترشحين  بالنسبة   *

والبحث   الوطنية العالي  بطاقته  ورقم  للمترشح)ة(  والشخصي  العائلي  االسم  تحمل  )والتي  واالبتكار  العلمي 

 )بالنسبة لهذه الفئة تعفى من أداء مصاريف المباراة(.  (en ligne)وإرساله للمعهد عبر موقعه اإللكتروني 
 

بصفة منتظمة،     www.groupeiscae.maيتعين على المترشحين زيارة البوابة اإللكترونية للمعهد    ملحوظة:

اآلجال حول  وأوفى  أدق  معلومات  على  و  لالطالع  الترشيح،  إجراءات  الولوج، المحددة،  مباراة  اجتياز  تاريخ 

 واإلعالن عن النتائج، والتسجيل النهائي… 
 

http://www.groupeiscae.ma/
http://www.groupeiscae.ma/


 

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين 

 108 المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني  لجهة طنجة تطوان الحسيمة 

 

 للتواصل 
 

 

 

الدار البيضاء معهد  معهد الرباط   

 المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاوالت  العنوان:

، 10100حي الرياض  10شارع النخيل، قطاع 

 الرباط.

 47 20 71 37 05 الهاتف:

 67 23 71 37 05 الفاكس:

Email: iscae.rabat@groupeiscae.ma 

 المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاوالت  العنوان:

 ، 8114طريق النواصر، ص.ب:  9.5 كلم

 الدار البيضاء.  

 85 / 82 54 33 22 05: الهاتف

  96 54 33 22 05الفاكس:

Email: iscae@groupeiscae.ma 

 

 

mailto:iscae.rabat@groupeiscae.ma
mailto:iscae@groupeiscae.ma
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 أهداف التكوين 
 

تهدف المدرسة الوطنية للتجارة والتسيير إلى تكوين أطر مؤهلين يتوفرون على خبرات تقنية عالية تمكنهم من 

أهمية التكيف مع   المؤسسة  بهذه  التكوينات  وتولي  والجهوية.  الوطنية  االقتصادية واالجتماعية  التنمية  متطلبات 

اللغات   إلى  إضافة  والتداريب  الميدانية  والدراسات  والمعلوميات  والتسيير  التجارة  في  المختلفة  للتقنيات  خاصة 

 والتواصل. 
 

 نظام التكوين 
 

"دبلوم المدرسة الوطنية »عشرة فصول« يحرز الطالب الناجح بعدها على    خمس سنواتتستغرق مدة الدراسة  

 . للتجارة والتسيير"

المشترك: • التجارة   الجذع  في  العليا  للدراسات  تحضيرية  فصول  بمثابة  وهي  فصول(  )أربعة  سنتان 

 والتسيير. 

 سنة واحدة )الفصالن الخامس والسادس(. الجذع المشترك للتحديد واالختيار: •

 الفصول السابع والثامن والتاسع.  صص:فصول التخ •

 الفصل العاشر. فصل للتدريب ومشروع نهاية الدراسة:  •
 

   ENCG لدبلوم ولوج السنة األولىالترشيح لشروط 
 

يشترط في المترشح)ة( أن يكون مسجال بالسنة الثانية من سلك البكالوريا، أو حاصال على شهادة البكالوريا أو ما 

السنة الدراسية الماضية، في أحد مسالك شعبة العلوم االقتصادية والتدبير)مسلك العلوم االقتصادية يعادلها برسم  

(، أو شعبة العلوم -ب   -أو    -  أ  -أو علوم التدبير المحاسباتي(، أو شعبة العلوم الرياضية )مسلك العلوم الرياضية  

أو واألرض  الحياة  علوم  أو  الفيزيائية  العلوم  )مسلك  المهنية:   التجريبية  البكالوريا  سلك  أو  الزراعية(،  العلوم 

 .أو التسيير واإلدارة مسلك التجارة أو مسلك المحاسبة أو مسلك اللوجستيك
 

 ENCG لدبلوم نظام ولوج السنة األولى 
 

 بعد النجاح في مباراة الولوج التي تنظم على مرحلتين متتاليتين:   ENCGيتم القبول لولوج السنة األولى ل 

 يرتكز على نوع البكالوريا وعلى المعدل المحتسب كما يلي :   :التمهيدياالنتقاء ❖

 ؛للسنة الثانية من سلك البكالوريا االمتحان الوطنيالمعدل العام للنقط المحصل عليها في من  75% -

 للسنة األولى لسلك البكالوريا.  االمتحان الجهويمن المعدل العام للنقط المحصل عليها في  25% -

 .www.tafem.maويتم اإلعالن عن نتائجه على البوابة اإللكترونية الخاصة بالمباراة 

الكتابي:❖ التسيير  االختبار  في  للتكوين  القبول  االختيارات (TAFEM)اختبار  متعددة  استمارة  شكل  على   ،

 المبين الكتابي االختبار مركز تحديد  في القرب الجغرافي  مراعاة تتم هم. كماؤ بالنسبة للمترشحين الذين تم انتقا 

 .االستحقاق حسب  وذلك االستدعاء، بطاقة في
 

وبطاقة استدعائه  الوطنية التعريف ببطاقة مرفوقا الكتابي االختبار مركز إلى الحضور مترشح كل على يتعين

) هذه أن إلى اإلشارة وتجدر االختبار. الجتياز االستدعاء الوطنية التعريف بطاقةالوثائق   تعتبر (وبطاقة 

 .الكتابي االختبار إجبارية الجتياز

 

 وحسب  الكتابي االختبار في االستحقاق  حسب  مرتبين نهائية بصفة المقبولين المترشحين الئحة عن اإلعالن يتم

البوابة االنتظار الئحة في المسجلين المترشحين عن وكذا اختياراتهم، بالمباراة  الخاصة اإللكترونية على 

www.tafem.ma. 

 

ENCG 

 

http://www.tafem.ma/
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 ENCG  لدبلوم ولوج السنة األولىل  إجراءات الترشيح
 

بالمباراة    * الخاصة  اإللكترونية  البوابة  على  الترشيح  تسجيل  الفترة   www.tafem.ma يتم  خالل  وذلك 

حسب الرغبة، أثناء تعبئة طلب  (12عشر) االثنياختيار وترتيب المدارس   مع،  في إعالن المباراة   المحددة لذلك

 بني  - الداخلة - فاس - الجديدة - وجدة - مراكش -البيضاء   الدار  -سطات  - أكادير - القنيطرة  -طنجة  المشاركة )

 وبعد انقضاء هذه الفترة، ال يمكن ألي مترشح)ة( التسجيل أو تغيير اختياراته.  .مكناس( - مالل

عدم   عن منه تعبيرا يعتبر عشر، االثني المؤسسات  من لمؤسسة  المترشح)ة( اختيار عدم أن إلى اإلشارة وتجدر

 .بنجاح الكتابي لالختبار اجتيازه رغم ولوجها من ويقصيه بها االلتحاق في رغبته

اإللكترونية   * البوابة  من  الكتابي  االختبار  االستدعاء الجتياز  بطاقة  تحميل  انتقاؤه،  تم  مترشح  كل  على  يتعين 

قة بمركز االختبار الكتابي وكذا الوثائق الالزم وطبعها، وتحتوي هذه البطاقة خصوصا، على المعلومات المتعل

 تقديمها الجتياز هذا االختبار.

 .www.tafem.maيتم اإلعالن عن النتائج على البوابة الخاصة بالمباراة   *
 

 ملحوظة 
 

بصفة منتظمة، لالطالع على معلومات    www.tafem.maيتعين على المترشحين زيارة البوابة اإللكترونية    *

وتسجيلهم  المقبولين  المترشحين  تعيين  إجراءات  وكذا  الولوج،  ومباراة  الترشيح  إجراءات  حول  وأوفى  أدق 

 النهائي في المدارس.

 

 للمدارس االلكترونية المواقع عبر  tafem.ma.wwwاإللكترونية  البوابة على االطالع كذلك * يمكن

  .الجامعة أو والتسيير للتجارة الوطنية
 

 

 مسالك  التكوين 
 

 التجارة الدولية؛  -

 التسويق والعمل التجاري؛ -

 اإلعالن التجاري والتواصل؛ -

 العالقات مع الزبناء؛ تدبير  -

 التدقيق ومراقبة التسيير؛  -

 التدبير المالي والمحاسباتي؛ -

 تدبير الموارد البشرية؛ -

 ؛ التدبير اللوجيستي -

 إدارة األعمال؛ -

 تقنيات التأمين والصيرفة والمالية؛  -

 التسويق الرقمي.  -

 يقوم الطلبة خالل دراستهم بمجموعة من التداريب: * 

  تدريب لالستئناس خالل الفصل السادس؛ 

  تدريب للتعمق خالل الفصل الثامن؛ 

  تدريب مهني على مدى فصل كامل )الفصل العاشر( يتوج بمشروع نهاية الدراسة(PFE) . 

http://www.tafem.ma/
http://www.tafem.ma/
http://www.tafem.ma/
http://www.tafem.ma/
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 ENCGنظام ولوج الفصل الخامس ل 
 

 :  ENCGيمكن ولوج الفصل الخامس لبناء على نظام الجسور  

الدراسات  ▪ دبلوم  يعادلها:  ما  أو  التالية  الشهادات  حاملي  وجه  في  مفتوحة  مباراة  اجتياز  طريق  عن 

 . (BTS)العالي ؛ شهادة التقني (DUT)؛ الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا (DEUG)الجامعية العامة 

عن طريق اجتياز المباراة الوطنية لولوج مدارس التدبير المفتوحة في وجه تالمذة األقسام التحضيرية،   ▪

االستحقاق   بشهادة  متوجتين  التكوين  من  كاملتين  لسنتين  المستوفين  والتجارة"،  "االقتصاد  مسلك 

(Attestation d’admissibilité) . 
 

 ENCGنظام ولوج الفصل السابع ل 
 

 :  ENCGيمكن ولوج الفصل السابع لم الجسور  بناء على نظا 

 عن طريق اجتياز مباراة مفتوحة في وجه حاملي اإلجازة في االقتصاد أو التدبير أو ما يعادلها.  ▪

 

من طرف   ENCGالصف الخامس أو السابع ل  لولوجتحدد اإلجراءات الخاصة بالترشيح   ملحوظة:

 المؤسسات المعنية وتنشر بمواقعها اإللكترونية. 
 

 للتواصل 
 
 

 الجامعة
مدارس  

ENCG 
 الموقع والبريد اإللكتروني  العنوان

  -عبد المالك السعدي 

 تطوان 
 www.encgt.ma طنجة رئيسي طنجة. 1255ص.ب طنجة

 www.encg.uit.ac.ma .القنيطرة  1420ص.ب:  القنيطرة  ابن طفيل القنيطرة

 سيدي محمد بن عبد هللا 

 فاس 
 www.encgf-usmba.ac.ma فاس  A-81ص.ب:  فاس 

 encgo.ump.ma وجدة  –  658ص.ب :  وجدة محمد األول وجدة

 www.encgj.ucd.ac.ma الجديدة   122ص ب:  الجديدة  شعيب الدكالي الجديدة 

 الحسن الثاني 

 الدارالبيضاء 
 www.encgcasa.ac.ma ، عين السبع، الدار البيضاء 2725ص ب: الدارالبيضاء 

 www.encg-settat.ma سطات  ،658ص. ب: سطات الحسن األول سطات 

 www.encg.ucam.ac.ma . أمرشيش ، مراكش 3748ص . ب: مراكش  القاضي عياض  مراكش 

 جامعة ابن زهر
 www.encg-agadir.ac.ma أكادير  S/37ص . ب: أكادير 

 www.encg.dakhla.ac.ma الداخلة   386ص.ب. الداخلة 

السلطان موالي سليمان   

بني مالل     
 www.usms.ac.ma شارع ابن خلدون بني مالل  581ص.ب.  بني مالل 

 مكناس  موالي إسماعيل مكناس 
  3103، طريق أكوراي ص.ب.  5كلم 

 توالل       مكناس 
www.umi.ac.ma 

 

 

الوزارية   • المذكرة  اعتمادا على  البطاقة  بااللتحاقتم تحيين معطيات هذه  والتسيير برسم    الخاصة  للتجارة  الوطنية  بالمدارس 

 . 2022يونيو  28تاريخ ب  01/634  تحت رقم   2023-2022  السنة الجامعية
 

 
 

http://www.encg.uit.ac.ma/
http://www.encgf-usmba.ac.ma/
http://www.encgcasa.ac.ma/
http://www.encg.ucam.ac.ma/
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 أهداف التكوين 
 

تلبية احتياجات الشركات من الكفاءات، أنشأت غرفة التجارة والصناعة    في إطار تطوير الموارد البشرية وبغية

 ، المعهد المتخصص المتوسطي للتدبير. 2007طنجة تطوان الحسيمة عام  والخدمات لجهة 

 تهدف الدراسة إلى تكوين أطر في مجال التجارة وتسيير المقاوالت: 

 تلبية الطلب الداخلي للمقاوالت فيما يتعلق بالتكوين؛  -

 تلبية توقعات سوق العمل فيما يتعلق بالكفاءات؛ -

 تنويع وتعزيز العرض التكويني بالجهة تماشيا مع متطلبات المقاوالت. -

 في أحد المجاالت التالية: تقني متخصص دبلوم يحرز الطالب الناجح بعدها على  سنتينتستغرق مدة الدراسة  ❖

Gestion Comptable – Gestion Commerciale – Déclaration en Douane 
 

 ولوج النظام شروط و
 

  أن يكون حاصال على شهادة البكالوريا )جميع الشعب(؛   المترشح)ة( في يشترط 

 انتقاء أولي بعد دراسة الملف؛ 

   ،مقابلة شفوية 

 أداء واجبات التكوين التي تحددها إدارة المؤسسة . 
 

 التخصصات 
 

 الدبلوم المحصل عليه  التكوين مدة  التخصصات 
▪ Agent Commerciale Orienté 

Community Manager ( مساعد تجاري )  

▪ Agent comptable et Administrative 

 (مساعد إداري ومحاسباتي)

▪ Déclarant en Douane    )مصرح جمركي(  

 دبلوم تقني متخصص  2باك + 

 

 للتواصل 
 

 الهاتف العنوان المدينة 

 99 88 71 39 05 691طريق الماللين ص.ب  3كلم  تطوان

 32 27 32 39 05 411ملتقى زنقتي ابن تيمية والحريري ص.ب.  طنجة 

 29 21 98 39 05 شارع الوحدة اإلفريقية  76 الحسيمة 

 23 68 91 39 05 44شارع الحسن الثاني رقم  العرائش
 

 

 

 

 

 

 

ISMM

 ISMMالمعهد المتخصص المتوسطي للتدبير بتطوان   

 )المتواجدة في تطوان: بطريق المالليين قرب قصر البراد(

  36 02 50 08 08 / 98 88 71 39 05 الهاتف:

  infos@ismm.com البريد اإللكتروني:

  www.ismmtetouan.ma الموقع اإللكتروني:

FaceBook: FB/ISMMT               Tél/whatsApp: 06 56 59 80 78 
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العلوم والتكنولوجياقطاع 

 

 CASA  ENSAD المدرسة الوطنية العليا للفن والتصميم بالدار البيضاء  •

 ENSAM  ومكناس بالدار البيضاء نون والمهن  ـالمدارس الوطنية العليا للف •

 ENSA  الحسيمة و   تطوانلوطنية للعلوم التطبيقية بطنجة وا المدارس •

    EST المدارس العليا للتكنولوجيا •

 FSTT     بطنجة التقنياتالعلوم و كلية  •

 FSTH   بالحسيمةالتقنيات كلية العلوم و  •
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 أهداف التكوين 
 

 

والتصميم   الفنون مهن في عليا  وأطر متوسطة أطر تكوين مهمة والتصميم للفن العليا الوطنية بالمدرسة تناط

ميدان  في البحث  أعمال بجميع والقيام مستمر وتكوين أساسي تكوين شكل في العالي التعليم تلقين بمهمة وتقوم

 . والثقافية واإلعالمية الفنية والميادين التصميم

 معارف اكتساب  من الطالب  تمكين إلى ويهدف دراسية، وحدات  على قائم بيداغوجي نظام على  التكوين  ويعتمد 

ااألجنبية و اللغات  تلقين إلى إضافة  وكفايات، ومؤهالت   هذه  في للتكوين يمكن كما والتواصل،  لتعبيرتقنيات 

 اقتصادي.  السوسيو الجامعة والقطاع بين بالتناوب  التعليم إطار في يتم أن المدارس
 

 المخولة  والشهادة التكوين مدة
 

ذي  معمق تكوين وعلى أساسي تكوين على ترتكز  دراسية( فصول أربعةسنتين )مدى   على التكوين مسار يمتد 

على    .والتصميم الفنون مهن في الدبلوم بطبيعة صلة بعدها  الناجح  الطالب  فييحرز   الفنون مهن "دبلوم 

 . والتصميم"
 

 شروط  الترشيح  
 

 مسجال يكون أن والتصميم الفنون مهن في لدبلوم األولى السنة ولوج مباراة الجتياز المترشح)ة( في يشترط

 في  ،الماضية سنة  برسم البكالوريا شهادة على حاصال أو ،الترشيح لسنة  البكالوريا  سلك من النهائية بالسنة  

 .والتقنية والفنية واألدبية  العلمية التخصصات 
 

 ولوج  النظام 
 

 يتم ولوج السنة األولى بعد نجاح المترشحين في: 

  امتحان البكالوريا؛ 

   لحملة الموحد  االلكتروني  القبول  منصة  خالل  من  االستحقاق،  حسب  انتقاء  شكل  الولوج،على  ومباراة 

. ويتم احتساب معدل االنتقاء بناء على "توجيهي"البكالوريا في المؤسسات الجامعية ذات االستقطاب المحدود  

( الوطني  االمتحانين  )%75معدالت  والجهوي  ويتم  (  25%(  للبكالوريا.  بكل شعبة  الخاص  الترجيح  معامل  و 

 ترتيب المترشحين بعد احتساب معدلهم كما هو مبين في الجدول أسفله.
 

 طريقة احتساب المعدل النتقاء المترشحين 
 

طريقة احتساب 

 المعدل
 معامل الترجيح حسب نوع البكالوريا والمسلك

معدل  75%)

البكالوريا الوطنية 

معدل   25%+ 

البكالوريا 

 X الجهوية(

 معامل الترجيح. 

مسلك التصميم الغرافيكي  

 والرقمي 

مسلك مهن السينما  

 والسمعي البصري 
 مسلك فوتوغرافيا 

 1.2شعبة العلوم الرياضية:  1.2شعبة العلوم الرياضية:  1.2شعبة العلوم الرياضية: 

 1.15شعبة الفنون التطبيقية:  1.15شعبة الفنون التطبيقية:  1.15شعبة الفنون التطبيقية: 

 1.15 شعبة العلوم االقتصادية:  1.15 شعبة العلوم االقتصادية:  1.15 شعبة العلوم االقتصادية: 

 1.1: شعبة اآلداب  1.1: شعبة اآلداب  1.1: شعبة اآلداب 

 1.1: شعبة العلوم اإلنسانية 1.1: شعبة العلوم اإلنسانية 1.1: اإلنسانيةشعبة العلوم 

   1التقنية:  شعبة العلوم   1التقنية:  شعبة العلوم   1التقنية:  شعبة العلوم

 1شعبة العلوم الفيزيائية:  1شعبة العلوم الفيزيائية:  1شعبة العلوم الفيزيائية: 

 1شعبة علوم الحياة واألرض:  1شعبة علوم الحياة واألرض:  1شعبة علوم الحياة واألرض: 
 

CASAENSAD 
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 إجراءات  الترشيح  
 

بوابة   طريق  عن  ترشيحه  يقدم  أن  والتصميم  الفنون  مهن  في  لدبلوم  السنة  مترشح)ة(  كل  على  القبول يجب 

على العنوان "توجيهي"  الموحد لحملة البكالوريا في المؤسسات الجامعية ذات االستقطاب المحدود  اإللكتروني  

 :لذلك مع االلتزام بالجدولة الزمنية المحددة، وإتباع اإلجراءات التالية  www.tawjihi.ma: التالي

 

في  وفق الجدولة الزمنية المحددة يجب على المترشحين القيام باإلجراءات التالية  المرحلة األساسية األولى:  ❖

 المذكرة التنظيمية: 

 طلب إحداث حساب الولوج للفضاء الخاص بالمترشح)ة( خالل الفترة المحددة لذلك في إعالن المباراة؛  -1

 عالن المباراة؛التعبير عن اختيارات ورغبات الترشيح خالل الفترة المحددة لذلك في إ -2

 اإلجابة عن مقترحات الولوج المقدمة للمترشحين خالل الفترة المحددة لذلك في إعالن المباراة؛  -3

إيداع شهادة البكالوريا بالمؤسسة التي تم قبول الترشيح بها )بالنسبة للمترشحين الذين أجابوا بالقبول النهائي    -4

 دة لذلك في إعالن المباراة. على مقترح القبول المقدم( خالل الفترة المحد 

 

 المرحلة الثانية:  ❖

القبول عبر المنصة اإللكترونية "توجيهي"   الذين قاموا بمختلف   مرحلة ثانيةتتضمن مسطرة  تفتح للمترشحين 

مقترح  "أقبل  ب  أجابوا  أو  مقعد  على  الحصول  من  يتمكنوا  ولم  األولى  المرحلة  في  إليها  المشار  اإلجراءات 

 كن أحتفظ بترشيحي ألي اقتراح أفضل" من أجل: الولوج المقدم ول

للقبول:   الجديدة  المقترحات  على  على  اإلجابة  لذلك*  المحددة  الفترة  على خالل  المترشحين  أجوبة  وتقتصر  ؛ 

 االختيارين التاليين:  

 المقدم؛ المقترح  نهائي بشكل أقبل 

  الترشيح.  مسلسل نهائيا وأغادر المقدم الولوج مقترح أرفض 

 

بها )بالنسبة للمترشحين الذين أجابوا بالقبول النهائي    * إيداع شهادة البكالوريا بالمؤسسة التي تم قبول الترشيح

 . خالل الفترة المحددة لذلكعلى مقترح القبول المقدم( 
 

 ملحوظة 
 

    :"توجيهي" بمنصة  الخاصة  المترشحين زيارة فضاءاتهم  منتظمة   www.tawjihi.maيتعين على  بصفة 

وذلك لالطالع على معلومات أدق وأوفى حول إجراءات الترشيح ومقترحات الولوج المقدمة واآلجال المحددة 

 لكل مرحلة من مراحل الترشيح. 

   توجيهي" على العنوان:    يمكن أيضا الولوج إلى منصة القبول اإللكتروني الموحد"www.tawjihi.ma   أو

 عبر أو عبر الرابط المتواجد في الموقع اإللكتروني للمدرسة الوطنية العليا للفن والتصميم. 
 

 عدد المقاعد ومسالك التكوين 
 

المقاعد عدد   المسلك  
 التصميم الغرافيكي والرقمي  30

 مهن السينما والسمعي البصري 20

 فوتوغرافيا    20

 المجموع  70

 
 

http://www.tawjihi.ma/
http://www.tawjihi.ma/
http://www.tawjihi.ma/
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 :ملحوظة

 وإمكانية  االستيعابية طاقتها حسب  وذلك ،% 10 تتعدى ال بنسبة  المفتوحة المقاعد  عدد  تجاوز للمؤسسة * يمكن

 .المتوفرة التأطير

 الشروط فيهم تتوفر الذين األجانب  للطلبة مؤسسة لكل األولى للسنة المحددة المقاعد  عدد  من %5 نسبة * تضاف

 .المطلوبة
 

 للتواصل 
 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

بااللتحاق بالمدرسة الوطنية العليا للفن والتصميم برسم  * تم تحيين معطيات هذه البطاقة اعتمادا على المذكرة الوزارية الخاصة

 . 2022يوليوز  08بتاريخ  683/01تحت رقم   2023-2022 السنة الجامعية

 

 

 

 الثاني  الحسن جامعة رئاسة مقر)  المحمدية 150 ب الثاني،ص الحسن شارع :البريد

 (سابقا البيضاء لدارا-المحمدية

 www.ensad.maااللكتروني:   الموقع

  48 12 27 23 05الفاكس:   / الهاتف
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 أهداف التكوين 
 

 

والمهن إلى تكوين مهندسي الدولة في مجال الفنون والمهن الهندسية تكوينا  للفنون العليا الوطنية المدارس تهدف

عالقات  اعتبار  مع  اإلنتاج،  قطاعات  مختلف  في  األفضل  الوجه  على  بدورهم  للقيام  يؤهلهم  وتطبيقيا،  نظريا 

مهندسين  تكوين  إلى  المدارس  هذه  وتسعى  والصيانة.  والجودة  والتركيب  والتصنيع  التصميم  بين  التداخل 

 جهويا ووطنيا.  يستجيبون لمتطلبات التنمية الصناعية واالقتصادية واالجتماعية المستدامة
 

 نظام التكوين 
 

المدارس   بهذه  الدراسة  سنواتتستغرق  الطالبفصول(،    10)   خمس  على    يحرز  بعدها  مهندس الناجح  دبلوم 

 .الدولة للمدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن

 ينظم التكوين على الشكل التالي: 
 

  :أربعة فصول( بعد البكالوريا، ويرتكز التكوين فيهما على المجال العلمي  تدوم سنتين  السنتان التحضيريتان(

 والتقني األساسي.  

  :فصول( بعد السنتين التحضيريتين، ويهم التكوين بهذا السلك المجال   6يدوم ثالث سنوات )  سلك المهندس

ا والكفايات  المعارف  به مجموعة من  تلقن  كما  والمتخصص.  األساسي  والتقني  المشاريع العلمي  بتدبير  لمتعلقة 

 وتدبير المقاوالت واللغات وتقنيات اإلعالم والتواصل. 

كما يقوم الطلبة المهندسون خالل التكوين بتداريب ميدانية ومهنية للتعرف على الشركات والمعامل واالستئناس 

 بها ومشاركة مستخدميها وأطرها في معالجة قضاياها العلمية والتقنية واالقتصادية. 

 منح المدارس الوطنية العليا للفنون والمهن دبلوم مهندس دولة في المسالك التالية: وت

 

المدرسة الوطنية العليا للفنون 

    والمهن

 -الرباط  -

    المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن

 - الدار البيضاء -

المدرسة الوطنية العليا  

 للفنون والمهن  

 - مكناس  -
Energie Electrique et 

Industries Numériques 

Ingénierie Numérique en 

Data Science et Intelligence 

Artificielle. 

Génie des Matériaux, 

Qualité et Environnement 

Ingénierie des Systèmes 

Energétiques 

Génie Industriel et 

Technologie Numérique 

Génie mécanique 

Ingénierie Mécanique 

pour l’Industrie 

Aéronautique 

Génie Biomédical 

Génie Mécanique 
Options: 

1- Conception de Produits Nouveaux ; 

2- Efficacité et Performance Energétique 

Industrielle; 

3- Construction d’Ouvrages Métalliques. 

Génie Industriel 
Options: 

1- Management des Systèmes Industriels; 

2- Gestion de Projet Technologiques. 

Management des Systèmes Electriques 

Intelligents 
Options: 

1-Systèmes de Management de l’Energie; 

2-Systèmes Industriels Connectés (SIC) 

Génie Electromécaniques; 

Intelligence Artificielle et Génie 

Informatique 
Options: 

1- Intelligence Artificielle et Industrie Connectée 

(IAIC); 

2- Ingénierie Informatique (2I). 

Génie Mécanique 
Options: 

1- Structures et 

Ingénierie de Produits 

2- Procédés de 

Fabrication Industrielle 

3- Energétique 

Génie Industriel et 

Productique; 

Génie Civil; 

Génie Industriel 
Option: 

1- Intelligence Artificielle 

et Data Science 

Génie 

Electromécanique  

Options: 

1- Energie et Maintenance 

Electromécanique 

2- Commande et 

Management Industriel 

 

 
 

 

 ENSAM 
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 ENSAMشروط الترشيح لولوج السنة األولى 
 

، أو  الترشيح مسجال بالسنة النهائية من سلك البكالوريا لسنة يشترط في المترشح)ة( لولوج السنة األولى أن يكون

 حاصال على شهادة البكالوريا برسم السنة الماضية، في إحدى الشعب التالية: 

العلوم الرياضية أو العلوم التجريبية أو العلوم والتكنولوجيات، أو شعب ومسالك البكالوريا المهنية : صناعة   

كي، الصيانة الصناعية، اإللكتروتكنيك وأجهزة التواصل، الصيانة المعلوماتية  الطائرات، التصنيع الميكاني

 البنيات صناعة والشبكات، النظم اإللكترونية والرقمية، صيانة المركبات المتحركة )خيار السيارات( مسلك

 نظم: خيار المتجددة، الطاقات اللوجستيك، مسلك البناء، مسلك أوراش البناء، مسلك رسم مسلك المعدنية،

 الشمسية. الطاقة
 

 ENSAMنظام ولوج السنة األولى 
 

 بعد نجاح  المترشحين في:    ENSAMيتم ولوج السنة األولى ب 

  امتحان البكالوريا؛ 

  تنظم على مرحلتين   العليا للفنون والمهن والتي المباراة الوطنية المشتركة لاللتحاق بالمدارس الوطنية

 تمهيدي واختبار كتابي.انتقاء  متتاليتين:
 

 يرتكز على نوع البكالوريا وعلى المعدل المحتسب كما يلي :  :التمهيدياالنتقاء  ❖

 ؛للسنة الثانية من سلك البكالوريا االمتحان الوطنيالمعدل العام للنقط المحصل عليها في من  75% -

 للسنة األولى لسلك البكالوريا.  االمتحان الجهويمن المعدل العام للنقط المحصل عليها في  25% -

 . concours.ma-www.ensamويتم اإلعالن عن نتائجه على البوابة اإللكترونية الخاصة بالمباراة 
 

. ويعلن عن نوع االختبار والمواد التي المقبولين في االنتقاء التمهيديبالنسبة للمترشحين    االختبار الكتابي:  ❖

 . كماconcours.ma-www.ensamالبوابة اإللكترونية    في، وكذا مدة كل اختبار  )ة(سيختبر فيها المترشح

الجغرافي مراعاةتتم    حسب  وذلك االستدعاء، بطاقة  في المبين الكتابي االختبار مركز يد تحد  في القرب 

 .االستحقاق
 

وبطاقة استدعائه  الوطنية التعريف ببطاقة مرفوقا الكتابي االختبار مركز إلى الحضور مترشح كل على يتعين

) هذه أن إلى اإلشارة وتجدر االختبار. الجتياز االستدعاء الوطنية التعريف بطاقةالوثائق   تعتبر (وبطاقة 

 .الكتابي االختبار إجبارية الجتياز
 

 وكذا حسب االستحقاق وبناء على اختياراتهم، وترتيبهم نهائية  بصفة المقبولين المترشحين الئحة عن اإلعالن يتم

 . concours.ma-www.ensamاإللكترونية  على البوابة االنتظار الئحة في المسجلين المترشحين عن
 

 

 إجراءات  الترشيح  
 

    بالمباراة الخاصة  اإللكترونية  البوابة  على  الترشيح  تسجيل  وذلك     concours.ma-www.ensam يتم 

ويتعين على كل مترشح)ة( خالل هذه الفترة، اختيار وترتيب .  المذكرة التنظيميةخالل الفترة المحددة لذلك في  

الرباط(. (03)الثالث  المدارس   البيضاء،  الدار  )مكناس،  المشاركة  تعبئة طلب  أثناء  إليها  الولوج  وبعد   المراد 

 انقضاء هذه الفترة، ال يمكن ألي مترشح)ة( التسجيل أو تغيير اختياراته. 

 في عدم رغبته عن منه تعبيرا يعتبر الثالث، المؤسسات  إلحدى المترشح)ة( اختيار عدم أن إلى اإلشارة وتجدر

 .بنجاح الكتابي لالختبار اجتيازه رغم ولوجها من ويقصيه بها االلتحاق

   اإللكترونية البوابة  الكتابي من  االختبار  االستدعاء الجتياز  بطاقة  انتقاؤه، تحميل  تم  يتعين على كل مترشح 

وطبعها، وتحتوي هذه البطاقة خصوصا، على المعلومات المتعلقة بمركز االختبار الكتابي وكذا الوثائق الالزم 

 تقديمها الجتياز هذا االختبار.

 . concours.ma-www.ensamعلى البوابة الخاصة بالمباراة   يتم اإلعالن عن النتائج *

http://www.ensam.concours.ma/
http://www.ensam.concours.ma/
http://www.ensam-concours.ma/
http://www.ensam-concours.ma/
http://www.ensam-concours.ma/
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 ملحوظة 
 

    يتعين على المترشحين زيارة البوابة اإللكترونيةconcours.ma-www.ensam   بصفة منتظمة، لالطالع

على معلومات أدق وأوفى حول إجراءات الترشيح ومباراة الولوج، وكذا إجراءات تعيين المترشحين المقبولين 

 وتسجيلهم النهائي في المدارس المعنية. 

  إلى كذلك يمكن  االلكترونية المواقع عبر  ncours.maco-www.ensamاإللكترونية   البوابة الولوج 

 . العليا للفنون والمهن للمدارس الوطنية

 

 شروط الترشيح لولوج السنة الثالثة )السنة األولى من سلك المهندس( 
 

بمكناس  العليا للفنون والمهن  للمدارس الوطنية ولوج السنة الثالثةيمكن للطلبة، في حدود عدد المقاعد الشاغرة، 

 ويهم األمر:  )السنة األولى من سلك المهندس( بناء على نظام الجسور البيضاءوالدار 

 األقسام التحضيرية الناجحين في المباراة الوطنية المشتركة لولوج مؤسسات تكوين المهندسين.  تالمذة 

المهندس(على الموقع  د اإلجراءات الخاصة بترشيح هذه الفئة لولوج السنة الثالثة )السنة األولى من سلك وتحدّ 

 اإللكتروني الخاص بالمباراة الوطنية المشتركة لولوج مؤسسات تكوين المهندسين. 

  :حاملي إحدى الشهادات أو الدبلومات التالية أو ما يعادلها 

 -  ( للتكنولوجيا  الجامعي  الهندسة    DUT)الدبلوم  أو  الكهربائية  الهندسة  أو  الميكانيكية  الهندسة  ميادين  في 

 اعية أو هندسة الطرائق أو هندسة المواد؛ الصن

-إعالميات أو علوم المادة  -تخصص الرياضيات أو الرياضيات   (DEUG)دبلوم الدراسات الجامعية العامة    -

 فيزياء؛ 

والتقنيات    - العلوم  في  الجامعية  الدراسات  ميكانيكية    (DEUST)دبلوم  هندسة  هندسة    (GM)تخصص  أو 

رياضيات (GE) كهربائية   رياضيات (M.I.P) فيزياء    -إعالميات   -أو  كيمياء   -فيزياء  -إعالميات   -أو 

(M.I.P.C)؛ 

في ميادين الهندسة الميكانيكية أو الهندسة الكهربائية أو الهندسة   (DEUP)دبلوم الدراسات الجامعية المهنية    -

 الصناعية أو هندسة الطرائق أو هندسة المواد؛

( أو شهادة تقني BTSالعالي )شهادة معادلة إلحدى الشهادات السالفة الذكر مثل شهادة التقني  -

 . (DTS)متخصص 

العليا للفنون والمهن، عن طريق اجتياز مباراة،  رس الوطنيةبالنسبة لهذه الفئة، يتم ولوج السنة الثالثة للمدا

الخاصة  واإلجراءات  مسبقا  اكتسابها  الالزم  البيداغوجية  والمعارف  الولوج  شروط  مدرسة  كل  وتحدد 

 بالترشيح وتنشرها بمواقعها اإللكترونية.
 

 شروط الترشيح لولوج السنة الرابعة )السنة الثانية من سلك المهندس( 
 

للطلبة    في حدود  يمكن  اكتسابها مسبقا  الالزم  البيداغوجية  المعارف  الشاغرة وحسب  المقاعد  السنة عدد  ولوج 

والمهن  الرابعة   للفنون  العليا  الوطنية  البيضاءللمدارس  والدار  عن   بمكناس  المهندس(  سلك  من  الثانية  )السنة 

 طريق اجتياز مباراة مفتوحة في وجه المترشحين الحاصلين على أحد الدبلومات التالية أو ما يعادلها: 

  فيزياء.  - إعالميات أو علوم المادة -دبلوم اإلجازة في الدراسات األساسية: الرياضيات أو الرياضيات 

 يات. دبلوم اإلجازة في العلوم والتقن 

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

 وتنشرها بموقعها اإللكتروني.

http://www.ensam-concours.ma/
http://www.ensam-concours.ma/
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 للتواصل 
 

 

المدرسة الوطنية العليا للفنون 

   والمهن

  -الرباط -

المدرسة الوطنية العليا للفنون 

   والمهن

 - الدار البيضاء -

المدرسة الوطنية العليا للفنون 

 والمهن 

  - مكناس -
 

العنوان: شارع القوات المسلحة 

 6270الملكية مدينة العرفان ص.ب. 

 .الرباط

 :  الموقع اإللكتروني

www.ensam.um5.ac.ma 

  62 40 56 37 05 الهاتف:

 76 40 56 37 05الفاكس: 

 

 شارع النيل،   150العنوان: 

 الدار البيضاء. 

 : الموقع اإللكتروني

 www.ensam-casa.ma 

  22 42 56 22 05 الهاتف:

 22 18 38 22 05أو 

 93 20 56 22 05الفاكس: 

 

 

  15920، ص.ب 2العنوان: مرجان 

  مكناس -المنصور 

 اإللكتروني: الموقع 

 www.ensam-umi.ac.ma 

  62 / 60 71 46 35 05الهاتف:

 910 / 81 12 45 61 6أو 

 64 / 63 71 46 35 05الفاكس: 

 
 

 

للفنون والمهن برسم السنة  بولوج المدارس العليا   * تم تحيين معطيات هذه البطاقة اعتمادا على المذكرة الوزارية الخاصة

 .2022يونيو 28 بتاريخ   01/636تحت رقم  2022-2023  الجامعية
 

 

http://www.ensam/
http://www.ensam-casa.ma/
http://www.ensam-umi.ac.ma/
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 أهداف التكوين 
 

 تهدف المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية إلى: 

نظريا    - تكوينا  الدولة  مهندسي  واالجتماعية  تكوين  االقتصادية  التنمية  متطلبات  مع  للتكيف  يؤهلهم  وتطبيقيا 

 الوطنية والجهوية؛ 

  الجهوي الصعيد  على  والعلمية واالجتماعية واالقتصادية الصناعية الفعاليات  مع وشراكة تعاون خلق -

 والدولي؛  والوطني

  والتكنولوجي. العلمي البحث  تنمية -

 دراسية فصول خالل تنظم دراسية وحدات  على قائم بيداغوجي  نظام بتطبيق المدارس بهذه التكوين ويتميز

 .واالحتضان التداريب  عبر واالقتصادي الصناعي الوسط على االنفتاح تشجيع على تعتمد  . كماسداسية
 

 نظام التكوين 
 

خمس  تستغرق   المدارس  بهذه  سنوات5)الدراسة  على    (  بعدها  الناجح  الطالب  يحرز  فصول(  دبلوم )عشرة 

 على الشكل التالي:   . وي نّظم التكوينمهندس الدولة

  التحضيريتان للتكوين    :السنتان  فيه   سنتينيستغرق  مسار  التكوين  البكالوريا، ويرتكز  بعد  )أربعة فصول( 

 على المجال العلمي والتقني األساسي. 

  ويهم التكوين التحضيريتين  نالسنتيبعد   )ستة فصول(  سنوات  3يستغرق  مسار للتكوين    :المهندس  سلك ،

المعارف والكفايات المتعلقة بهذا السلك المجال العلمي والتقني األساسي والمتخصص. كما تلقن به مجموعة من  

 بتدبير المشاريع وتدبير المقاوالت واللغات وتقنيات اإلعالم والتواصل. 

 في المسالك التالية:  دبلوم مهندس دولة التطبيقيةللعلوم  ةوتمنح المدارس الوطني
 

Génie Informatique     / Génie des Systèmes de Télécommunication  et Réseaux /   Génie des 

Systèmes Electroniques  et Automatiques     / Génie Industriel  et Logistique  /   Génie Eco-

Energétique et Environnement Industriel  /  Sécurité Informatique et Cyber  Sécurité / Génie 

des Systèmes Electroniques, Informatique et Réseaux  /   Génie Industriel / Génie Civil     /

Génie Electrique / Ingénierie des Technologies de l'Information et Réseaux de 

Communication  /  Ingénierie du Data Science et Cloud Computing /   Génie Energétique et 

Environnement /   Bâtiment et Travaux Publics /   Finance et Ingénierie Décisionnelle/ Génie 

Mécanique / Systèmes Electroniques Embarqués et Commande des Systèmes  /Réseaux, 

Systèmes et Services Programmable/  Génie Cyber Défense et Système de 

Télécommunications Embarqués / Génie des Télécommunications et Réseaux / Génie des 

Procédés et Matériaux Avancés / Génie Informatique et Intelligence Artificielle / Génie 

Aéronautique et Technologie de l’Espace /  Génie des Systèmes Embarqués et Informatique 

Industrielle /   Génie Mécanique et Systèmes Automatisés /   Génie Energétique et Systèmes 

Intelligents / Génie des Procédés, de l'Energie et de l'Environnement /   Informatique et 

Ingénierie des Données  /  Ingénierie des Réseaux Intelligents et Cyber sécurité/ Génie 

Mécatronique /   Management de la Chaine Logistique /   Réseaux et Systèmes de 

Télécommunications  / Génie Mécatronique d'Automobile     / Génie Energétique et Energies 

Renouvelables /   Génie de l'Eau et de l'Environnement     / Ingénierie des Données/ Ingénierie 

des Systèmes d'Information et de Communication     / Génie Energétique  et Electrique     /

Ingénierie Informatique et Technologies Emergentes /   Ingénierie des Systèmes 

d'Information et BIG DATA     / Ingénierie de L’Aéronautique / Energie Renouvelables et 

Efficacité Energétique / Agroalimentaire / Transformation Digitale Industrielle . 

ENSA 
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 ENSAنظام ولوج السنة األولى 
 

 بعد نجاح  المترشحين في:    ENSAيتم ولوج السنة األولى ب 

  امتحان البكالوريا؛ 

  :انتقاء   المباراة الوطنية المشتركة لاللتحاق بالمدارس الوطنية للعلوم التطبيقية وتنظم على مرحلتين متتاليتين

 تمهيدي واختبار كتابي. 

 

 يرتكز على نوع البكالوريا وعلى المعدل المحتسب كما يلي :  :التمهيدياالنتقاء  ❖

 ؛للسنة الثانية من سلك البكالوريا االمتحان الوطنيالمعدل العام للنقط المحصل عليها في من  75% -

 للسنة األولى لسلك البكالوريا.  االمتحان الجهويمن المعدل العام للنقط المحصل عليها في  25% -

 . www.ensa.concours.maويتم اإلعالن عن نتائجه على البوابة اإللكترونية الخاصة بالمباراة 

المقبولين في االنتقاء (، بالنسبة للمترشحين  QCMعلى شكل استمارة متعددة االختيارات )  االختبار الكتابي:  ❖

اإللكترونية  التمهيدي البوابة   . كماconcours.ma-www.ensa. وسيعلن عن مواد االختبار وكذا مدته في 

الجغرافي مراعاة ستتم  حسب  وذلك ستدعاء،اال بطاقة في المبين الكتابي االختبار مركز تحديد  في القرب 

 .االستحقاق

 

وبطاقة استدعائه  الوطنية التعريف ببطاقة مرفوقا الكتابي االختبار مركز إلى الحضور مترشح كل على يتعين

) هذه أن إلى اإلشارة وتجدر االختبار. الجتياز االستدعاء الوطنية التعريف بطاقةالوثائق   تعتبر (وبطاقة 

 .الكتابي االختبار إجبارية الجتياز

 

 وكذا حسب االستحقاق وبناء على اختياراتهم، وترتيبهم نهائية  بصفة المقبولين المترشحين الئحة عن اإلعالن يتم

 بالمباراة  الخاصة اإللكترونية على البوابة االنتظار الئحة في المسجلين المترشحين عن

concours.ma-www.ensa. 

 
 

 ENSA شروط الترشيح لولوج السنة األولى
 

البكالوريا الثانية من سلك  السنة  لدراسته في  المترشح)ة( متابعا  يكون  الترشيح    أن  أو حاصال على شهادة لسنة 

التالية:   الشعب  إحدى  في  الماضية  السنة  برسم  أوالبكالوريا  الرياضية  العلوم  أو  التجريبية  العلوم  العلوم 

أو الصيانة  والتكنولوجيات،  الميكانيكي،  التصنيع  الطائرات،  صناعة  المهنية:  البكالوريا  ومسالك  شعب 

وأجهزة   اإللكتروتكنيك  والرقمية، الصناعية،  اإللكترونية  النظم  والشبكات،  المعلوماتية  الصيانة  التواصل، 

السيارات( )خيار  المتحركة  المركبات  مسلك  رسم مسلك المعدنية، البنيات  صناعة مسلك،  صيانة   البناء، 

 الشمسية.   الطاقة نظم: خيار المتجددة، الطاقات اللوجستيك، مسلك البناء، مسلك أوراش

http://www.ensa.concours.ma/
http://www.ensa-concours.ma/
http://www.ensa-concours.ma/
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  ENSA لولوج السنة األولى  إجراءات الترشيح
 

   يتم تسجيل الترشيح على البوابة اإللكترونية الخاصة بالمباراة concours.ma-www.ensa     و ذلك خالل

المحددة لذلك في المذكرة التنظيمية. ويتعين على كل مترشح)ة( خالل هذه الفترة، ترتيب جميع المدارس الفترة  

التطبيقية   للعلوم  )الثالث  الوطنية  )تطوان   (13عشرة  المشاركة  طلب  تعبئة  أثناء  اختياره،   -طنجة    -حسب 

وبعد    .مالل( بني   -برشيد    - الجديدة -خريبكة  - -فاس  -أسفي    - مراكش -وجدة   - أكادير  - القنيطرة  -الحسيمة  

 انقضاء هذه الفترة، ال يمكن ألي مترشح)ة( التسجيل أو تغيير اختياراته. 

  عدم  عن منه تعبيرا يعتبر ،الثالثة عشر المؤسسات إلحدى المترشح)ة( اختيار عدم أن إلى اإلشارة وتجدر

 .بنجاح الكتابي لالختبار اجتيازه رغم ولوجها من ويقصيه بها االلتحاق في رغبته

   اإللكترونية البوابة  الكتابي من  االختبار  االستدعاء الجتياز  بطاقة  انتقاؤه، تحميل  تم  يتعين على كل مترشح 

وطبعها، وتحتوي هذه البطاقة خصوصا، على المعلومات المتعلقة بمركز االختبار الكتابي وكذا الوثائق الالزم 

 االختبار. تقديمها الجتياز هذا

   يتم اإلعالن عن النتائج على البوابة الخاصة بالمباراةconcours.ma-www.ensa. 

 

 ملحوظة 
 

    اإللكترونية البوابة  المترشحين زيارة  منتظمة، لالطالع   concours.ma-www.ensaيتعين على  بصفة 

على معلومات أدق وأوفى حول إجراءات الترشيح ومباراة الولوج، وكذا إجراءات تعيين المترشحين المقبولين 

 وتسجيلهم النهائي في المدارس المعنية. 
 

  إلى كذلك يمكن  االلكترونية المواقع  عبر  concours.ma-www.ensaاإللكترونية   البوابة الولوج 

 للعلوم التطبيقية.  للمدارس الوطنية

 

 شروط الترشيح لولوج السنة الثالثة )السنة األولى من سلك المهندس( 
 

 عدد  حدود  في وذلكلهذه المدارس،    يمكن الترشيح لولوج السنة الثالثة )السنة األولى من سلك المهندس(  ❖

 بالنسبة:  مؤسسة،  بكل المقاعد الممنوحة

  تكوين المهندسين. مؤسسات  لولوج المشتركة الوطنية المباراة في الناجحين التحضيرية األقسام لتالمذة *

 الموقع على الثالثة )السنة األولى من سلك المهندس( السنة لولوج الفئة هذه بترشيح الخاصة اإلجراءات  وتحدّد 

 المهندسين؛  تكوين مؤسسات  لولوج المشتركة  الوطنية بالمباراة  الخاص  اإللكتروني

(؛ دبلوم  DEUGأو حاملي إحدى الدبلومات التالية أو ما يعادلها: دبلوم الدراسات الجامعية العامة ) *

(؛ الدبلوم DEUST(؛ دبلوم الدراسات الجامعية في العلوم والتقنيات )DEUPالدراسات الجامعية المهنية ) 

 كل وتحدد رشحين، يتم اجتياز مباراة.  (؛ دبلوم اإلجازة. بالنسبة لهذه الفئة من المتDUTالجامعي للتكنولوجيا )

 وتنشرها بالترشيح الخاصة مسبقا واإلجراءات  اكتسابها الالزم البيداغوجية والمعارف الولوج شروط مدرسة

 .اإللكتروني بموقعها
 

 شروط الترشيح لولوج السنة الرابعة )السنة الثانية من سلك المهندس( 
 

الرابعة    ❖ السنة  لولوج  الترشيح  المهندس(يمكن  سلك  من  الثانية  مباراة   )السنة  طريق  عن  المدارس  لهذه 

الحاصلين المترشحين  األقل    مفتوحة في وجه  البكالوريا +  على  على  دبلوم معترف )  3شهادة  أو  اإلجازة  دبلوم 

  .وفي حدود عدد المقاعد الممنوحة و ذلك حسب المعارف البيداغوجية الالزم اكتسابها مسبقا، ،(بمعادلته له

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

 والتي ستقوم بنشرها بموقعها اإللكتروني. 

http://www.ensa-concours.ma/
http://www.ensa-concours.ma/
http://www.ensa-concours.ma/
http://www.ensa-concours.ma/
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 للتواصل 
 

 العنوان  المدينة 
 الموقع اإللكتروني 

 الهاتف / الفاكس 
 العنوان  المدينة 

 الموقع اإللكتروني 

 الهاتف / الفاكس 

 طنجة 
،   1818ص.ب : 

 طنجة الرئيسية. 

www.ensat.ac.ma 

Tel : 05 39 39 37 44 

Fax : 05 39 39 37 43 

 خريبكة 
شارع بني عمير،  

،  77ص. ب: 

 خريبكة 

www.usms.ac.ma 

Tel : 05 23 49 23 35 

Fax : 05 23 49 23 39 

 تطوان
  2222ص. ب: 

 ـ تطوان  2المحنش 

www.ensa-

tetouan.uae. ac.ma 

Tel : 05 39 68 80 27 

Fax : 05 39 99 46 24 

بني  

 مالل 

  581ص.ب.

شارع ابن خلدون  

 بني مالل

www.usms.ac.ma 

Tel : 05 23 48 02 18 

Fax : 05 23 48 13 51 

 الحسيمة 
 أجدير  3ص.ب: 

 32003الحسيمة 

www.ensah.ma 

Tel:05 39 80 57 14/12 

Fax : 05 39 80 57 13 

 

 الجديدة

الطريق الوطنية  

)طريق   1رقم 

،  6أزمور( كلم 

جوهرة     الحوزية

5096 24002  

 الجديدة

www.ensaj.ucd.ac.ma 

Tel : 05 23 39 56 79 

Fax : 05 23 39 49 15 

 

 القنيطرة 
المركب الجامعي، 

 242ص.ب: 

 14000القنيطرة 

www.ensa.uit.ac.ma 

Tel : 05 37 32 92 00  

Fax : 05 37 37 40 52 

 مراكش 

شارع عبد الكريم  

،  الخطابي

،  575ص.ب: 

 مراكش.  جليز، 

www.ensa.ac.ma 

Tel: 05 24 43 47 45/46 

Fax : 05 24 43 47 40 

 فاس
طريق إيموزار  

، فاس  72ص.ب:

 . 30000الرئيسية 

www.ensaf.ac.ma 

Tel : 05 35 60 04 03 

Fax : 05 35 60 03 86  

 آسفي 

طريق سيدي  

بوزيد، ص.ب:  

 ، آسفي63

46000 

www.ensas.uca.ma 

Tel : 06 56 20 00 07  

Fax : 05 24 66 80 12 

 وجدة
، حي  669ص.ب: 

القدس، المركب  

 وجدة.  الجامعي

www.ensao.ump.ma 

Tel: 05 36 50 54 70/ 71 

Fax : 05 36 50 54 72 

 أكادير
  1136ص.ب: 

 أكادير. 

www.ensa-

agadir.ac.ma 

Tel : 05 28 22 83 13 

Fax : 05 28 23 20 07 

 

 برشيد 

شارع الجامعة 

  218ص.ب. 

 برشيد 

 

www.ensab.ac.ma 

Tel : 05 22 32 47 58 

Fax : 05 22 53 45 30 

   

 

http://www.usms.ac.ma/
http://www.ensaj.ucd.ac.ma/
http://www.ensa.ac.ma/
http://www.ensas.uca.ma/
http://www.ensa-agadir.ac.ma/
http://www.ensa-agadir.ac.ma/
http://www.ensab.ac.ma/
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  ENSAمسالك التكوين في بعض المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية   
 

 

 التخصصات 

جة 
طن

 

ن
وا
ط
 ت

مة 
سي
ح
 ال

س
فا

 

رة 
ط
ني
لق
 ا

Génie Informatique      

Génie Electrique      

Génie des Systèmes Electroniques et 

Automatiques 
     

Génie Industriel      

Génie Industriel et Logistique      

Génie des Systèmes de 

Télécommunications et Réseaux 
     

Génie des Télécommunications et 

Réseaux 
     

Réseaux et Systèmes de 

Télécommunications 
     

Génie Mécatronique      

Génie Mécatronique et Systèmes 

Automatisés 
     

Génie Eco-Energétique et 

Environnement Industriel 
     

Génie des Systèmes Embarqués et 

Informatique Industrielle 
     

Management de la Chaîne Logistique      

Génie Civil      

Génie Energétiques et Energies 

Renouvelables. 
     

Génie de l’Eau et de l’Environnement      

Génie Mécatronique d’Automobile      

Génie Mécatronique      

Ingénieries des Données      

Génie Energétique et Systèmes 

Intelligents 
     

 

بولوج المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية برسم السنة  معطيات هذه البطاقة اعتمادا على المذكرة الوزارية الخاصة* تم تحيين  

 .2022  يونيو  28بتاريخ    01/635تحت رقم  2022-2023 الجامعية
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 أهداف التكوين 
 

للتكنولوجيا إلى إعداد تقنيين عاليين مكونين نظريا وتطبيقيا ومتوفرين على مهارات تقنية، تهدف المدارس العليا  

 الشيء الذي يسمح لخريجي هذه المؤسسات باالندماج في مختلف المجاالت االقتصادية والتجارية والصناعية.

ب  الدراسة  )  سنتين   ESTوتستغرق  أربعة  على  على4موزعة  المتخرج  بحصول  تتوج  فصول  الدبلوم   ( 

 (.DUTالجامعي للتكنولوجيا ) 
 

 شروط الترشيح 
 

 الراغب في ولوج إحدى المدارس العليا للتكنولوجيا، أن يكون:  المترشح)ة(يشترط في 

 ؛ مسجال بالسنة النهائية من سلك البكالوريا لسنة الجارية ▪

 . برسم السنة الدراسية الماضيةأو حاصال على شهادة البكالوريا أو ما يعادلها  ▪

 يتم ولوج السنة األولى بعد نجاح المترشحين في: 

  امتحان البكالوريا؛ 

    ،الولوج االستحقاقومباراة  حسب  انتقاء،  شكل  لحملة على  الموحد  االلكتروني  القبول  منصة  خالل  من   ،

. ويتم احتساب معدل االنتقاء بناء على "توجيهي"البكالوريا في المؤسسات الجامعية ذات االستقطاب المحدود  

) %75الوطني )معدالت االمتحانين   للبكالوريا%25( والجهوي  الخاص بكل شعبة  الترجيح  . ويتم ( ومعامل 

 أسفله.ترتيب المترشحين بعد احتساب معدلهم كما هو مبين في الجدول 
 

 إجراءات الترشيح 
 

منصة القبول اإللكتروني "توجيهي"  يجب على كل مترشح)ة( أن يقدم ترشيحه عن طريق 

www.tawjihi.ma    .وإتباع المراحل التالية مع االلتزام بالتواريخ المحددة لذلك في المذكرة التنظيمية 
 

في   وفق الجدولة الزمنية المحددةيجب على المترشحين القيام باإلجراءات التالية  المرحلة األساسية األولى: ❖

 : المذكرة التنظيمية 

 طلب إحداث حساب الولوج للفضاء الخاص بالمترشح)ة(؛  -1

 التعبير عن اختيارات ورغبات الترشيح؛  -2

 وتضم األجوبة الممكنة االختيارية التالية:  اإلجابة عن مقترحات الولوج المقدمة للمترشحين. -3

 المقدم؛ المقترح  نهائي بشكل أقبل 

 أفضل؛ اقتراح ألي بترشيحي أحتفظ ولكن المقدم  الولوج مقترح أقبل 

  الترشيح.  مسلسل نهائيا وأغادر المقدم الولوج مقترح أرفض 
 

إيداع شهادة البكالوريا بالمؤسسة التي تم قبول الترشيح بها )بالنسبة للمترشحين الذين أجابوا بالقبول النهائي   -4

 على مقترح القبول المقدم(. 
 

 المرحلة الثانية:  ❖

تفتح للمترشحين الذين قاموا بمختلف   مرحلة ثانيةتتضمن مسطرة القبول عبر المنصة اإللكترونية "توجيهي" 

اإلجراءات المشار إليها في المرحلة األولى ولم يتمكنوا من الحصول على مقعد أو أجابوا ب "أقبل مقترح  

 الولوج المقدم ولكن أحتفظ بترشيحي ألي اقتراح أفضل" من أجل: 

. ، وتقتصر أجوبة  في المذكرة التنظيميةخالل الفترة المحددة لذلك جابة على المقترحات الجديدة للقبول: * اإل

 المترشحين على االختيارين التاليين: 

 المقدم؛ المقترح  نهائي بشكل أقبل 

  الترشيح.  مسلسل نهائيا وأغادر المقدم الولوج مقترح أرفض 

قبول الترشيح بها )بالنسبة للمترشحين الذين أجابوا بالقبول النهائي * إيداع شهادة البكالوريا بالمؤسسة التي تم 

 .في المذكرة التنظيميةخالل الفترة المحددة لذلك على مقترح القبول المقدم( 

EST  

 

http://www.tawjihi.ma/
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 ملحوظة 
 

    :"توجيهي" بمنصة  الخاصة  فضاءاتهم  المترشحين زيارة  على  منتظمة   www.tawjihi.maيتعين  بصفة 

وذلك لالطالع على معلومات أدق وأوفى حول إجراءات الترشيح ومقترحات الولوج المقدمة واآلجال المحددة 

 لكل مرحلة من مراحل الترشيح. 

  توجيهي" على العنوان:    القبول اإللكتروني الموحد ضا الولوج إلى منصة  يمكن أي"www.tawjihi.ma   أو

   .عبر الروابط المتواجدة في المواقع اإللكترونية للمدارس العليا للتكنولوجيا

 

 

 

معامل   X معدل االمتحان الجهوي للبكالوريا(   %25معدل االمتحان الوطني للبكالوريا +   75%)
 الترجيح

 البكالوريا( معامل الترجيح )حسب نوع   الشعبة 

Filières: Commercialisation du Produit 

Agroalimentaire - Finance,  Banque et Assurance - 

Finance, Comptabilité et Fiscalité - Gestion des  

banques et assurances - Gestion des organisations et 

des destinations  touristiques - Gestion des ressources 

humaines - Gestion logistique et 

transport - Informatique et gestion des entreprises - 

Logistique et transport - Management logistique et 

transport - Techniques de  management - Techniques de 

commercialisation - Techniques de commercialisation 

et de communication - Techniques de gestion  

Commerciale - Web marketing - publicité et marketing 

digital –Métiers du social et de l’animation 

socioculturelle - Métiers de désert et de la mer -

Techniques juridiques - Métiers de logistique , 

Economie et Finance - Management des Ressources 

Humaines – Management Logistique et Transport- 

Gestion de la chaine logistique- Marketing et 

E-Commerce- Management et Gestion des Entreprises- 

Banque, Finance, Assurance- Management Digital des 

Organisations- Managements des Métiers du Sport 

 1.4االقتصاد:  علوم بكالوريا

 1.4 المحاسباتي:  التدبير علوم بكالوريا

 1.3: -أ -الرياضية العلوم بكالوريا

 1.3 : -ب– الرياضية العلوم بكالوريا

 1.2الفيزيائية:  العلوم بكالوريا

 1.2 واألرض:  الحياة علوم بكالوريا

 1.1الزراعية:  العلوم بكالوريا

 1.1 المحاسبة:  – مهنية بكالوريا

 1.1التجارة:  – مهنية بكالوريا

 1.1اللوجستيك: – مهنية بكالوريا

 .1.1اإلدارة:  تدبير– مهنية بكالوريا

 

   طريقة احتساب المعدل النتقاء المترشحين 

http://www.tawjihi.ma/
http://www.tawjihi.ma/
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معامل   X معدل االمتحان الجهوي للبكالوريا(   %25معدل االمتحان الوطني للبكالوريا +   75%)
 الترجيح

 معامل الترجيح )حسب نوع البكالوريا(  الشعبة 

Filières : Administrateur de systèmes et réseaux - 

Administration des Réseaux Informatiques - 

Développeur des applications informatiques- Génie 

informatique – Informatique - Réseaux et 

télécommunications -Techniques du son et de l’image- 

Informatique de Gestion – développeur des 

applications informatiques- Administrateur de systèmes 

et réseaux - Génie informatique embarquée - 

Informatique décisionnelle et science des Données- 

Sciences des données et Applications Intelligentes- 

Développement Web et Multimédia- Intelligence 

Artificielle et technologies émergentes- Développeur 

d’Applications Web & Mobile- Informatique 

décisionnelle et statistiques- Systèmes Informatiques et 

Réseaux. 

 1 الكهربائية : والتكنولوجيات العلوم بكالوريا

 1الميكانيكية:  والتكنولوجيات العلوم بكالوريا

 1.5أ:  الرياضية العلوم بكالوريا

 1.5ب :  الرياضية العلوم بكالوريا

 1.3الفيزيائية :  العلوم بكالوريا

 1واألرض:  الحياة علوم بكالوريا

 1الزراعية:  العلوم بكالوريا

 1والشبكات:  المعلوماتية الصيانة - مهنية بكالوريا

 1الرقمية:  اإللكترونية األنظمة - مهنية بكالوريا

Filières :  Electronique embarquée pour l’automobile 

- Electronique et informatique industrielle - Energies 

renouvelables – Energies renouvelables et efficacité 

énergétique - Génie Electrique – Génie Electrique et 

Energies renouvelables - Génie Electrique et 

informatique industrielle - Génie Industriel et 

Maintenance – Génie thermique et énergie -  

Informatique industrielle et Systèmes automatisés – 

Instrumentation et systèmes -Mécatronique 

industrielle - Technologie et diagnostic électrique 

automobile - Systèmes embarqués - Génie Thermique 

et Energies Renouvelables –  Génie Electrique et 

Systèmes industriels – Génie électrique, Energies 

renouvelables et Efficacité Energétique- Electronique 

et Systèmes Embarqués- Automatisme et réseaux 

locaux industriels- Électronique, Electrotechnique & 

Systèmes Automatisés- Génie industriel et technologie 

automobile- Construction Durable et Efficacité 

Energétique- Systèmes Embarqués Industriels-  Génie 

industrielle et Maintenance. 

 1.5الكهربائية :  والتكنولوجيات العلوم بكالوريا

 1.4الميكانيكية:  والتكنولوجيات العلوم بكالوريا

 1.4أ:  الرياضية العلوم بكالوريا

 1.4ب:  الرياضية العلوم بكالوريا

 1.3الفيزيائية:  العلوم بكالوريا

 1.2 واألرض : الحياة علوم بكالوريا

 1.1الصناعية:  الصيانة - مهنية بكالوريا

– المتحركة المركبات صيانة - مهنية بكالوريا

 1.1السيارات : 

التواصل:   ومعدات اإللكترونيك – مهنية بكالوريا

1.1 

:   والشبكات المعلوماتية الصيانة - مهنية بكالوريا

1.1 

:  الرقمية اإللكترونية األنظمة - مهنية بكالوريا

1.1 

 تخصص -المتجددة   الطاقات– مهنية  بكالوريا

 1.1الشمسية :  الطاقة أنظمة

 1.1الهواء:  وتكييف التبريد – مهنية بكالوريا

Filières : Génie mécanique et productique 

 1.5الميكانيكية:  والتكنولوجيات العلوم بكالوريا

 1.4أ:  الرياضية العلوم بكالوريا

 1.4ب :  الرياضية العلوم بكالوريا

 1.1 الفيزيائية :  العلوم بكالوريا

 1الطائرات:  صناعة - مهنية بكالوريا

 1الميكانيكي:  التصنيع - مهنية بكالوريا

 1 :المعدنية البنيات صناعة - مهنية بكالوريا
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معامل   X معدل االمتحان الجهوي للبكالوريا(   %25معدل االمتحان الوطني للبكالوريا +   75%)
 الترجيح

 البكالوريا( معامل الترجيح )حسب نوع   الشعبة 

Filières : Environnement et techniques de l’eau - 

Génie de l’environnement – Gestion de l’irrigation 

et environnement-Génie des procédés- Génie 

Minier- Géométallurgie et Géotechnique Minière- 

Chimie et Technologie d’approfondissement- 

Ressources Minières et Génie Minier- Pisciculture 

et Gestion des Ecosystèmes Aquatiques*-Génie 

rural et Technologies de l’Eau- Environnement et 

Sciences de l'Eau- Chimie et techniques d'analyse- 

Géométallurgie et géotechnique minière- Génie des 

Mines et de l'Environnement. 

 1.3أ:  الرياضية العلوم بكالوريا

 1.3ب:  الرياضية العلوم بكالوريا

 1.2الفيزيائية:  العلوم بكالوريا

 1.2واألرض:  الحياة علوم بكالوريا

 1.1الزراعية :  العلوم بكالوريا

Filières : Agroalimentaire et génie biologique - 

Agro-industrie –Bio analyses et contrôles – Génie 

agrobiologique - Génie bio industriel – 

Biotechnologie végétale – Industries 

agroalimentaires – Génie Biologique – Agrochimie 

- Technologies agro-alimentaire-Génie 

Agroenvironnement- Technologie Alimentaire-

Management agricole et agroalimentaires-Génie 

Agronomique*-Génie Agroalimentaire *- 

Technologies agro-alimentaires. 

 1أ:  الرياضية العلوم بكالوريا

 1ب:  الرياضية العلوم بكالوريا

 1الفيزيائية:  العلوم بكالوريا

 1.2واألرض:  الحياة علوم بكالوريا

 1.2الزراعية:  العلوم بكالوريا

 1تدبير ضيعة فالحية:  –مهنية  بكالوريا

Filières : Génie civil 

 1.3الميكانيكية:  والتكنولوجيات العلوم بكالوريا

 1.3أ:  الرياضية العلوم بكالوريا

 1.3 :ب الرياضية العلوم بكالوريا

 1.2الفيزيائية:  العلوم بكالوريا

 1واألرض:  الحياة علوم بكالوريا

 1:  البناء أوراش - مهنية بكالوريا

 1:  البناء رسم - مهنية بكالوريا

Filières : Techniques instrumentales et 

management de qualité. 

 1.1الكهربائية:  والتكنولوجيات العلوم بكالوريا

 1.1:  الميكانيكية والتكنولوجيات العلوم بكالوريا

 1.4أ :  الرياضية العلوم بكالوريا

 1.4ب:  الرياضية العلوم بكالوريا

 1.3الفيزيائية:  العلوم بكالوريا

 1واألرض:  الحياة علوم بكالوريا

 

)تابع( طريقة احتساب المعدل النتقاء المترشحين   
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 المتوفرة بالمدارس العليا للتكنولوجيامسالك التكوين 
 

 

 الئحة المسالك المعتمدة والمفتوحة في سلك الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا برسم السنة الجامعية  

2022-2023 
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Administration des  Réseaux 

Informatiques                   

Agroalimentaire et Génie 

Biologique                   

Agrochimie                   

Agro-Industrie                    

Automatisme et réseaux locaux 

Industriels    (*)               

Banque, Finance, Assurance  (*)                  

Bio analyses et Contrôles                    

Biotechnologie Végétale                    

Chimie et Techniques d’Analyse                   

Construction durable et 

Efficacité Energétique   
(*)                

Développement Web et 

multimédia                   

Développeur d’Applications Web 

et Mobile                
(*)   

Electronique Embarquée pour 

l’Automobile                   

Electronique, Electrotechnique et 

Systèmes Automatisés    (*)               

Énergie Renouvelables                   

Énergie Renouvelables et 

Efficacité Energétique                   

Environnement et Sciences de 

l’Eau                
(*) 

  

Environnement et Techniques de 

l’Eau                   

Finance, Banque et Assurance                   

Finance,  Comptabilité et 

Fiscalité                   

Génie Agroalimentaire                   

Génie Agroenvironnement                   

Génie Agronomique                   
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 )تابع(  بالمدارس العليا للتكنولوجياالمتوفرة مسالك التكوين 
 

 الئحة المسالك المعتمدة والمفتوحة في سلك الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا برسم السنة الجامعية 

  2022-2023 
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Génie Bio-Industriel                   

Génie Biologique                    

Génie Civil                   

Génie de l’Environnement                  
(*)  

Génie des Procédés                   

Génie Electrique     
              

Génie Electrique - Energie 

Renouvelables et Efficacité 

Energétique 
                  

Génie Electrique et Informatique 

Industrielle 
                  

Génie Electrique et Systèmes  

Industrielle 
                  

Génie Industriel et Maintenance                   

Génie Industriel et Technologie 

Automobile 
      

(*)            

Génie Informatique  
(*) 

(

*) 
   

(*) 
           

Génie Informatique Embarquée                   

Génie Mécanique et Productique                   

Génie des Mines et de 

l’Environnement  
                  

Génie Minier                   

Génie équin                   

Génie Thermique et Energie                   

Génie Thermique et Energies 

Renouvelables 
                  

Géométallurgie et Géotechnique 

Minière 
                  

Gestion des Banques et Assurances                   

Gestion de la Chaine Logistique                
(*)   

Gestion des Organisations et des 

Destinations Touristiques 
                  

Gestion des Ressources Humaines                   

Gestion Logistique et Transport                   

Industrie Agroalimentaire                   

Informatique et Gestion                   

Informatique Décisionnelle et 

Sciences de Données 
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 )تابع(  المتوفرة بالمدارس العليا للتكنولوجيامسالك التكوين 
 

 

 الئحة المسالك المعتمدة والمفتوحة في سلك الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا برسم السنة الجامعية 

2022-2023 
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Informatique Décisionnelle et 

Statistiques  
                  

Informatique et Gestion des 

Entreprises 
                  

Informatique Industrielle et 

Systèmes Automatisés 
                  

Intelligence Artificielle et 

Technologies émergentes 
                  

Logistique et Transport                   

Management Agricole et 

Agroalimentaire 
                  

Management Digital des 

Organisations 
(*)                  

Management et Gestion des 

Entreprises  
(*)                  

Management Logistique et 

Transport 
                  

Management des Métiers du 

Sport  
  (*)                

Management des Ressources 

Humaines 
                  

Mécatronique Industrielle                   

Marketing et E-Commerce       (*)            

Métiers de la Logistiques, de 

l’Economie et de la Finance 
                  

Réseaux et Télécommunications                   

Systèmes Embarquées                   

Systèmes Embarquées Industriels   (*)                

Systèmes informatiques et 

Réseaux 
  (*)                

Techniques de Commercialisation   (*)                

Techniques de Commercialisation 

et de Communication 
                  

Techniques de Gestion 

Commerciale 
                  

Techniques de Management                   

Techniques Instrumentales et 

Management de la Qualité 
                  

 

 . 2022برسم  دورة  شريطة االعتماد النهائي للمسلك   ((*

 



 

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين 

 133 المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني  لجهة طنجة تطوان الحسيمة 

 

 

 )تابع(  المتوفرة بالمدارس العليا للتكنولوجيامسالك التكوين 
 

 

 الئحة المسالك المعتمدة والمفتوحة في سلك الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا برسم السنة الجامعية 

 2022-2023 
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Techniques Juridiques                   

Technologie et Diagnostique 

Electrique Automobile 
                  

Technologies Agroalimentaires                   

Web Marketing                   
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 للتواصل 
 

 الموقع على اإلنترنيت  العنوان المدينة  الموقع على اإلنترنيت  العنوان المدينة 

 وجدة 

الجامعي  المركب

  473ص.ب: 

 وجدة
www.esto.ump.ma 

الدار 

 البيضاء 

، 7الجديدة كلم طريق 

الواحة     8012ص.ب: 

 الدار البيضاء
uh2c.ac.ma-www.est 

 الناضور 

 1458ص.ب. 

رمز البريد: 

62000  

 الناضور 

www.estn.ump.ma سال 
شارع ولي العهد ص.ب: 

 ،  سال المدينة 227
www.ests.um5.ac.ma 

 فاس 

طريق إيموزار   

     2427ص.ب: 

 فاس

www.est .
usmba.ac.ma 

 القنيطرة 
رئاسة جامعة ابن طفيل 

 ، القنيطرة 242ص.ب. 
  est.uit.ac.ma 

 آسفي

  89ص.ب: 

طريق دار السي  

 عيسى  آسفي
www.ests.uca.ma مكناس 

طريق أكوراي  5كلم 

توالل      3103ص.ب: 

 مكناس 
www.est-umi.ac.ma 

 الصويرة 

طريق   10كلم 

أكادير، الغزوة 

الجديدة  الصويرة 

ـ  383ص ب 

 الصويرة

www.este.uca.ma 
سيدي  

 بنور 

رئاسة جامعة شعيب  

الدكالي شارع جبران  

خليل جبران، ص.ب  

 الجديدة  24000، 299

www.ucd.ac.ma 

قلعة 

 السراغنة

طريق بني مالل، 

قلعة   8كلم 

 السراغنة 
www.uca.ma/ eska  أكادير 33ص.ب: س /  أكادير www.esta.ac.ma 

 بني مالل

رئاسة جامعة 

السلطان موالي 

 سليمان 

-591ص.ب:

23000  

بني مالل    

est.usms.ac.ma كلميم 
رمز  1317ص.ب: 

 ، كلميم 81000البريد 
www.estg.ac.ma 

 خنيفرة 

 

الطريق الرئيسة 

إلى   8رقم 

مكناس، ص.ب.  

170 ،54000 ،

 خنيفرة 

www.estk.ac.ma  العيون 
تجزئة  3007ص.ب: 

 مارس العيون 25
www.estl.ac.ma 

الفقيه بن  

 صالح 

رئاسة جامعة 

السلطان موالي 

 سليمان 

-591ص.ب:

23000  

بني مالل    

est.usms.ac.ma الداخلة 
 73000أم لبوير، 

 الداخلة 
Estd.uiz.ac.ma 

 

  للتكنولوجيا   العلياالبطاقة اعتمادا على المذكرة الوزارية الخاصة بااللتحاق بالمدارس  تم تحيين معطيات هذه   •

 . 2022يوليوز  08بتاريخ  681/01تحت رقم   2023- 2022برسم السنة الجامعية  
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 أهداف التكوين 
 

   :تعمل كليات العلوم والتقنيات على

المهنية من مواصلة دراستهم في ميادين   - أو  التقنية  أو  العلمية  البكالوريا  الحاصلين على شهادة  التالميذ  تمكين 

 العلوم التطبيقية والتكنولوجيا والهندسة. 

 فتح  طريق عن وذلك والجهوي  الوطني الصعيد  على المنتجة القطاعات  لحاجيات  مسايرة تكوينات  توفير -

 .المشغلة والقطاعات  الكليات  هذه بين وثيق بتعاون مهنية صبغة ذات  مسالك

الميكانيك،  والشبكات،  والالسلكية  السلكية  االتصاالت  المعلوميات،  في  والتقنيات  العلوم  كليات  وتختص 

الهندسة اإللكترونيك، الهندسة الكهربائية، هندسة الطرائق، الهندسة الصناعية، الهندسة المدنية، الهندسة الغذائية،  

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

كما  (.L.M.D)دكتوراه  -ماستر -إجازة البيداغوجية الهندسة حسب  والتقنيات  العلوم بكليات  الدراسات  تنظم  ,

 .للتكنولوجيا الجامعي موالدبلو الدولة مهندس دبلوم منح قصد  أخرى تكوينات  تنظيم المؤسسات  لهذه يمكن

 

 مدة التكوين 
 

الناجح بعدها على    6سنوات )  3تستغرق مدة الدراسة بسلك اإلجازة   دبلوم اإلجازة في فصول(، يحرز الطالب 

والتقنيات دبلوم  العلوم   على  الحصول  من  ن   ّكِ وي م  فصول  ألربعة  يمتد  مشترك  جذع  على  إجازة  كل  وتشتمل   .

 . ى التخصصات المفتوحة، يتم بعده التوجه إلى أحد (DEUST)الدراسات الجامعية في العلوم والتقنيات 

 

 نظام الولوج 
 

 : يتم ولوج السنة األولى لإلجازة في العلوم والتقنيات بعد نجاح المترشحين في 

   امتحان البكالوريا؛ 

    شكل على  الولوج  المشترك انتقاءومباراة  والجذع  البكالوريا  نوع  على  مرتكزة  االستحقاق،  حسب   ،

له المترشحين بعد احتساب   ،المترشح)ة(  البكالوريا. ويتم ترتيب  امتحانات  المحصل عليه في  المعدل  وكذا على 

 معدلهم كما هو مبين في الجدول التالي: 

 طريقة احتساب المعدل النتقاء المترشحين 

 احتساب طريقة

 المعدل
 المشترك الجدع أو/و البكالوريا نوع حسب الترجيح معامل

معدل  75%)

االمتحان 

الوطني 

للبكالوريا + 

معدل   25%

االمتحان 

الجهوي 

 X للبكالوريا(

 معامل الترجيح. 

 جذع

  -كيمياء   -بيولوجيا"

 "جيولوجيا

BCG 

 جذوع

  -معلوميات   -رياضيات"

 MIPC  "كيمياء -فيزياء 

   -معلوميات   -رياضيات  " أو

 " MIPفيزياء 

 جذع

 الهندسة -الكهربائية  الهندسة"

 "الميكانيكية

GE_GM 

   1,40 واألرض:  الحياة علوم

 1,40الزراعية:  العلوم

 1,20الفيزيائية:  العلوم

 1,00الرياضية:  العلوم

 1,00  :فالحية ضيعة تسيير

 1,40الرياضية:  العلوم

 1,20الفيزيائية:  العلوم

 1,00واألرض:  الحياة علوم

 1,00الزراعية:  العلوم

 1,60الميكانيكية:  والتكنولوجيات العلوم

 1,40  :الكهربائية والتكنولوجيات العلوم

 1,40الرياضية:  العلوم

 1,20الفيزيائية:  العلوم

 1,10 :المهنية البكالوريا مسالك

 
 

 

FSTT 
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 شروط الترشيح لولوج السنة األولى لإلجازة
 

البكالوريا    ❖ من سلك  الثانية  السنة  في  لدراسته  متابعا  المترشح)ة(  يكون  الجارية  أن  مسالك شعب لسنة  بأحد 

)صناعة الطائرات،    شعبة الهندسة الميكانيكية العلوم التجريبية أو العلوم الرياضية أو العلوم والتكنولوجيات، أو

أو   المعدنية(؛  البنيات  الميكانيكي، صناعة  الكهربائيةالتصنيع  الهندسة  اإللكترونيك )  شعبة  الصيانة الصناعية، 

والرقمية، صيانة  اإللكترونية  النظم  الهواء،  وتكييف  التبريد  والشبكات،  المعلوماتية  الصيانة  التواصل،  وأجهزة 

)مسلك أوراش البناء، رسم   شعبة هندسة البناء واألشغال العمومية خيار: سيارات(؛ أو    –المركبات المتحركة  

 )مسلك تسيير ضيعة فالحية(.  شعبة الفالحةالبناء( أو 

 . أو ما يعادلها برسم السنة الدراسية الماضية السالفة الذكر أو حاصال على شهادة البكالوريا بإحدى الشعب  ❖

 الجغرافي في الترشيح لكلية من كليات العلوم والتقنيات.  التوزيعال يراعى  ✓
 

 األولى لإلجازة إجراءات الترشيح لولوج السنة 
 

منصة القبول اإللكتروني "توجيهي"  يجب على كل مترشح)ة( أن يقدم ترشيحه عن طريق 

www.tawjihi.ma   :وإتباع المراحل التالية مع االلتزام بالتواريخ المحددة لذلك 
 

في  وفق الجدولة الزمنية المحددةيجب على المترشحين القيام باإلجراءات التالية    المرحلة األساسية األولى:  ❖

 : المذكرة التنظيمية 

 طلب إحداث حساب الولوج للفضاء الخاص بالمترشح)ة(؛  -1

 التعبير عن اختيارات ورغبات الترشيح؛  -2

 اإلجابة عن مقترحات الولوج المقدمة للمترشحين. وتضم األجوبة الممكنة االختيارية التالية:  -3

 المقدم؛ المقترح  نهائي بشكل أقبل 

 أفضل؛ اقتراح ألي بترشيحي أحتفظ ولكن المقدم  الولوج مقترح أقبل 

  ؛ الترشيح. مسلسل نهائيا وأغادر المقدم الولوج مقترح أرفض 

إيداع شهادة البكالوريا بالمؤسسة التي تم قبول الترشيح بها )بالنسبة للمترشحين الذين أجابوا بالقبول النهائي    -4

 على مقترح القبول المقدم(. 
 

 المرحلة الثانية:  ❖

القبول عبر المنصة اإللكترونية "توجيهي"   الذين قاموا بمختلف   مرحلة ثانيةتتضمن مسطرة  تفتح للمترشحين 

مقترح  "أقبل  ب  أجابوا  أو  مقعد  على  الحصول  من  يتمكنوا  ولم  األولى  المرحلة  في  إليها  المشار  اإلجراءات 

 الولوج المقدم ولكن أحتفظ بترشيحي ألي اقتراح أفضل" من أجل: 

على   اإلجابة  الجديدة  *  لذلك  للقبول:  المقترحات  المحددة  الفترة  التنظيمية  فيخالل  أجوبة المذكرة  وتقتصر   .

 المترشحين على االختيارين التاليين: 

 المقدم؛ المقترح  نهائي بشكل أقبل 

  الترشيح.  مسلسل نهائيا وأغادر المقدم الولوج مقترح أرفض 

بالقبول النهائي  * إيداع شهادة البكالوريا بالمؤسسة التي تم قبول الترشيح بها )بالنسبة للمترشحين الذين أجابوا  

 . في المذكرة التنظيميةخالل الفترة المحددة لذلك  على مقترح القبول المقدم(
 

 ملحوظة 
 

  توجيهي":   بالمنصة الوطنية الموحدة يتعين على المترشحين زيارة فضاءاتهم الخاصة"

www.tawjihi.ma   بصفة منتظمة وذلك لالطالع على معلومات أدق وأوفى حول إجراءات الترشيح

 ومقترحات الولوج المقدمة واآلجال المحددة لكل مرحلة من مراحل الترشيح. 

  توجيهي" على العنوان: بالمنصة الوطنية الموحدة يمكن أيضا الولوج إلى«awww.tawjihi.m   أو عبر

    .الروابط المتواجدة في المواقع اإللكترونية لكليات العلوم والتقنيات 

http://www.tawjihi.ma/
http://www.tawjihi.ma/
http://www.tawjihi.ma/
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 شروط الترشيح لولوج السنة الثالثة من اإلجازة 
 

 من إمكانية ولوج السنة الثالثة   المكتسبة للمعارف المستوفون الطلبة بناء على نظام الجسور، سيستفيد 

 : وجه في يفتح الذي )الخامس الفصل( والتقنيات  العلوم في اإلجازة لدبلوم

الدراسات  أو ، (DEUST)والتقنيات  العلوم في الجامعية الدراسات  دبلوم على الحاصلين الطلبة  *  دبلوم 

الجامعي أو ، (DEUP)المهنية الجامعية الدراسات دبلوم أو ، (DEUG)العامة الجامعية للتكنولوجيا  الدبلوم 

(DUT) ، العالي التقني  شهادة أو (B.T.S) الدبلومات  بمعادلتها معترف شهادة  أو  في عليها محصل لهذه 

 .المطلوبة التخصصات 

 لمهندسيناتكوين   بمؤسسات  لاللتحاق المشتركة الوطنية المباراة في المقبولين التحضيرية األقسام ذ يتالم  *

  (Attestation d’admissibilité). الكتابية االمتحانات  استوفوا والذين

 الزم اكتسابها مسبقاالعدد المقاعد المفتوحة للترشيح وشروط الولوج والمعارف البيداغوجية   مؤسسة كل وتحدد 

 .اإللكتروني بموقعها وتنشرها بالترشيح الخاصة واإلجراءات 

 

 شروط الترشيح لولوج السنة األولى من سلك المهندس 
 

 يمكن الترشيح لولوج السنة األولى من سلك المهندس بالنسبة:  

 المباراة الوطنية المشتركة لولوج مؤسسات تكوين المهندسين.  في تالميذ األقسام التحضيرية الناجحين ل -

الدبلومات   - إحدى  حاملي  الشهادات   أو  والتقنيات   أو  العلوم  في  الجامعية  الدراسات  دبلوم  يعادلها:  ما  أو  التالية 

(DEUST ( ؛ دبلوم الدراسات الجامعية العامة)DEUG( ؛ دبلوم الدراسات الجامعية المهنية)DEUP  ؛) الدبلوم

 (؛ دبلوم اإلجازة.  DUTالجامعي للتكنولوجيا ) 

 المهندس سلك من ولىاأل السنة لولوج بالترشيح الخاصة اإلجراءات  د تحدّ  التحضيرية، األقسام لتالمذة بالنسبة

 المهندسين.  تكوين مؤسسات  لولوج المشتركة الوطنية بالمباراة الخاص  اإللكتروني الموقع على

شروط المترشحين، باقي يخص  فيما مؤسسة  كل  مسبقا  اكتسابها الالزم البيداغوجية والمعارف الولوج تحدد 

 .اإللكتروني بموقعها وتنشرها تخصص  لبك الخاصة للمباراة بالترشيح الخاصة واإلجراءات 

 

 شروط الترشيح لولوج السنة الثانية من سلك المهندس 
 

المهندس عن   الثانية من سلك  السنة  الحاصلين على  يمكن ولوج  المترشحين  مفتوحة في وجه  مباراة  طريق 

  + بكالوريا  شهادة  على  الالزم   3األقل  البيداغوجية  المعارف  حسب  وذلك  يعادله(  ما  أو  اإلجازة  )دبلوم 

 اكتسابها مسبقا وحسب عدد المقاعد المتاحة. 
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 التخصصات المتوفرة
 

 

 والتقنيات بكلية العلوم والتقنيات بطنجة  العلوم الئحة الجذوع المشتركة لإلجازة في
 

 البكالوريا  نوع والتقنيات  العلوم لإلجازة في المشترك الجذع

 ( M.I.P )فيزياء    -إعالميات  -رياضيات 
 )ب(أو  )أ(الرياضية  * العلوم

 الزراعية  الحياة واألرض أو العلوم الفيزيائية أو علوم * العلوم

 كيمياء  -فيزياء   -إعالميات  -رياضيات 

( M.I.P.C ) 

 )ب(أو  )أ(الرياضية  * العلوم

 الزراعية  الحياة واألرض أو العلوم الفيزيائية أو علوم * العلوم

 جيولوجيا   -كيمياء  -بيولوجيا

( B.C.G ) 

 الزراعية  الحياة واألرض أو العلوم الفيزيائية أو علوم * العلوم

 )أ( الرياضية  * العلوم

 فالحية  ضيعة تسيير مسلك :المهنية * البكالوريا

 الميكانيكية الهندسة -الكهربائية  الهندسة

( G.E - G.M ) 

 الميكانيكية الكهربائية أو والتكنولوجيات * العلوم

 )ب(أو  )أ(الرياضية  * العلوم

 الفيزيائية * العلوم

البكالوريا  الصيانة صناعة مسلك  :المهنية *  أو  أو   الطائرات  الصناعية 

اإللكتروتكنيك التصنيع أو  الصيانة وأجهزة  الميكانيكي  أو   التواصل 

التبريد المعلوماتية أو  النظم وتكييف والشبكات  أو   االلكترونية الهواء 

البناء أو   أو أوراش   سيارات :خيار  المتحركة المركبات والرقمية أو صناعة

 ت المعدنيةالبنيا البناء أو صناعة رسم

 

 

     2022-2023الجامعيةاإلجازة في العلوم والتقنيات المعتمدة والمفتوحة برسم السنة الئحة مسالك 

.بكلية العلوم والتقنيات بطنجة  
 

 

 

 

    2022-2023امعيةالجالمعتمدة والمفتوحة بسلك المهندس برسم السنة  الئحة المسالك

.والتقنيات بطنجةبكلية العلوم   
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 مسالك اإلجازة في العلوم والتقنيات المفتوحة بطنجة  الجذوع المشتركة 

 رياضيات ـ إعالميات ـ فيزياء

(MIP) 

Ingénierie 

Statistique 

Mathématiques 

et Applications 
  

رياضيات ـ إعالميات ـ فيزياء ـ  

 (MIPC)كيمياء

Génie des 

Procédés 

Energie 

Renouvelables 

Génie 

Informatique 
Génie Civil 

 بيولوجيا ـ كيمياء ـ جيولوجيا 

(BCG) 
Biotechnologies 

Techniques 

d’analyses 

Chimiques 

Géosciences 

Appliquées 
 

الهندسة الكهربائية ـ الهندسة 

 (GE-GM)  الميكانيكية

Design Industriel 

et Productique 
Génie Industriel Génie Electrique  

 المسالك المفتوحة 

Génie Industriel 

Géoinformation 

Logiciels et systèmes Intelligents 

Génie Electrique et Management Industriel 
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 للتواصل 
 

 
 

 

 

معطيات هذه البطاقة اعتمادا على المذكرة الوزارية الخاصة بولوج كليات العلوم والتقنيات * تم تحيين  

 . 2022يوليوز   08بتاريخ     01/682 تحت رقم  2022-2023  الجامعيةبرسم السنة 

 
 

 الموقع اإللكتروني  الهاتف  العنوان  المؤسسة 

كلية العلوم  

 طنجة بوالتقنيات 

 طنجة 416ص.ب:

 . الرئيسي

05 39 3939 54 

05 39 39 39 55 
www.fstt.ac.ma 

http://www.fstt.ac.ma/
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والتقنيات  • العلوم  كلية  )أنظر  الترشيح  وإجراءات  وشروط  الولوج،  ونظام  التكوين،  مدة  من  لكل  بالنسبة 

 .بطنجة(

 يمكن لطلبة جهة طنجة تطوان الحسيمة الولوج إلى كلية العلوم والتقنيات بالحسيمة.   •

 ال يراعى التوزيع الجغرافي في الترشيح لكلية من كليات العلوم والتقنيات.  •
 

 التخصصات المتوفرة
 

 . بالحسيمةوالتقنيات بكلية العلوم والتقنيات  العلوم الئحة الجذوع المشتركة لإلجازة في
 

 البكالوريا  نوع والتقنيات  العلوم لإلجازة في المشترك الجذع

 ( M.I.P )فيزياء    -إعالميات  -رياضيات 
 ؛)ب(أو  )أ(الرياضية  * العلوم

 . الزراعية الحياة واألرض أو العلوم الفيزيائية أو علوم * العلوم

  جيولوجيا  -كيمياء  -بيولوجيا

( B.C.G ) 

 ؛ الزراعية الحياة واألرض أو العلوم الفيزيائية أو علوم * العلوم

 ؛ )أ( الرياضية  * العلوم

 . فالحية ضيعة تسيير مسلك :المهنية * البكالوريا

 

 

     2022-2023الجامعيةالئحة مسالك اإلجازة في العلوم والتقنيات المعتمدة والمفتوحة برسم السنة 

 . بكلية العلوم والتقنيات بالحسيمة
 

 الجذوع المشتركة  مسالك اإلجازة في العلوم والتقنيات المفتوحة بالحسيمة 

Systèmes de 

Transmission et de 

Télécommunications 

Mécanique 

Energétique 

Electronique, 

Electrotechnique et 

Automatique 

Mathématiques et 

Informatique 

رياضيات ـ إعالميات ـ 

 فيزياء 

(MIP) 

 

Technique 

d’Analyse et 

Contrôle de 

Qualité 

Génie de l’eau et de 

l’Environnement 

Sciences 

Agroalimentaires et 

Techniques de 

Commerce 

بيولوجيا ـ كيمياء ـ  

 جيولوجيا 

(BCG) 

 

 

    2022-2023 الجامعيةالمعتمدة والمفتوحة بسلك المهندس برسم السنة  الئحة المسالك

 . بكلية العلوم والتقنيات بالحسيمة
 

 

 

 

 

 

 للتواصل 
 

 

والتقنيات البطاقة اعتمادا على المذكرة الوزارية الخاصة بولوج كليات العلوم  * تم تحيين معطيات هذه  

 . 2022يوليوز   08بتاريخ     01/682 تحت رقم   2022-2023  برسم السنة الجامعية
 

 

 المسالك المفتوحة 

Procédés Industriel et Environnement 

 الموقع اإللكتروني  الهاتف  العنوان  المؤسسة 

كلية العلوم والتقنيات 

 بالحسيمة 

 32003، أجدير  34ص.ب. 

 الحسيمة. 
05 39 80 71 72 www.fsth.ma 

  FSTH 
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قطاع السياحة والفندقة

 

 الفندقي والسياحيمؤسسات التكوين  •

بالنسبة  ولوج السلك العادي  :    ISITT    للسياحة بطنجة  الدولي  المعهد العالي •
و على دبلوم  للحاصلين على شهادة البكالوريا
 
 تقني في الفندقةا

العالي • بطنجة  الدولي  المعهد  بالنسبة  :    ISITT   للسياحة  المهنية  جازة  الإ
 BTS / DUT/ DTS(: 2للحاصلين على دبلوم )باك + 

 السلك العاليولوج   :ISITT   للسياحة بطنجة الدولي المعهد العالي •
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 أهداف التكوين 
 

  يدوم التكوين ، وتقنيين في مجال السياحة والفندقةأو    تقنيين متخصصين  تهدف الدراسة  بهذه المعاهد إلى تكوين

 . الفندقة والسياحة( في DTدبلوم تقني ) أو( DTSتقني متخصص ) دبلوم المتخرج على مايحصل بعده  سنتين
 

 الشعب وشروط الولوج 
 

 مستوى التقني المتخصص:   ❖
 

 الولوج شروط  الشعب  المؤسسة 
 المعهد المتخصص

للتكنولوجيا التطبيقية  

والسياحية  الفندقية

 بورززات 

 مرشد الفضاءات الطبيعية  -

إدارة ومراقبة العمليات في  -

 السياحة والفنادق والمطاعم 

أن يكون المترشح )ة( حاصال * 

على شهادة البكالوريا )جميع 

 التخصصات(  

 . التقني الفندقي والسياحيأو دبلوم 

السن: يجب أالّ يتعدى سن * 

تاريخ   عند سنة   30المترشح)ة(  

 . )*( بداية التكوين

 المعهد المتخصص

للتكنولوجيا التطبيقية  

والسياحية  الفندقية

 بطنجة 

متعدد تقني متخصص  -

الكفاءات في الفندقة الدولية 

 الفاخرة

 إدارة وهندسة المطعمة  -

 

 مستوى التقني:   ❖
 

 الولوج شروط  الشعب  المؤسسة 
 المعهد المتخصص

للتكنولوجيا التطبيقية  

والسياحية  الفندقية

 بورززات 

 خدمات المطعمة  -
 الطبخ  -

مستوى دراسي أدناه السنة * 

البكالوريا أو  الثانية كاملة من سلك 

 دبلوم التأهيل المهني في الفندقة. 

السن: يجب أالّ يتعدى سن * 

تاريخ   عند سنة   30المترشح)ة(  

 . )*( بداية التكوين

 المعهد المتخصص

للتكنولوجيا التطبيقية  

والسياحية  الفندقية

 بطنجة 

 المطبخ التقليدي المتوسطي -
 الطبخ   -

 خدمات المطعمة  -

 

 الترشيح  ملف
 

 استمارة الترشيح معبأة يمكن تحميلها من الرابط اإللكتروني:   -

  :بالنسبة لمعهد طنجة ://www.tourisme.ac.mahttp 

   :بالنسبة لمعهد ورززات ://concours.istaht.academyhttp  

 )ة(؛طلب خطي يتضمن العنوان اإللكتروني ورقم هاتف المترشح -

 ؛ عقد االزدياد أو نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف مصادق عليها -

مدرسية    - طرف  )شهادة  من  عليها  ومصادق  العمومي  للقطاع  بالنسبة  الوطنية أصلية  التربية  وزارة  مديرية 

 والتعليم األولي والرياضة بالنسبة للقطاع الخاص(؛ 

 ؛ صورتان شمسيتان -

 )ة(. ظرفان متنبران يحمالن اسم وعنوان المترشح  -

 

http://www.tourisme.ac.ma/
http://concours.istaht.academy/
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 التسجيل إجراءات 
 

لشروط   المستوفين  والمترشحين  المترشحات  المباراةعلى  اجتياز  في  والراغبين  ملف  ،الولوج   ات إرسال 

مع مراعاة تاريخ   الذي تم اختياره. بالمؤسسةترشيحهم عبر البريد، أو إيداعها مباشرة بمكتب االستقبال الخاص 

 .)يؤخذ بعين االعتبار تاريخ وضع الطابع البريدي( إليداع الملف أو إرسالهاآلجال المحددة 

 

 للتواصل 
 

 العنوان  المؤسسة 
للتكنولوجيا التطبيقية   المعهد المتخصص

 )**(  والسياحية بورززات الفندقية
 .ورزازات  294شارع موالي رشيد، ص.ب. 

للتكنولوجيا التطبيقية   المعهد المتخصص

 بطنجة )**( والسياحية  الفندقية
 طنجة.  175زنقة الدكتور فرج، ص.ب. 

 

 ملحوظة: 

 ؛2022شتنبر  07)*( السن المطلوب عند  -

 )**( برامج تكوينية حسب "المقاربة عبر الكفايات" حيث التوجيه يتم ابتداء من السنة األولى؛ -

والسياحية    - الفندقية  التطبيقية  للتكنولوجيا  المتخصص  المعهد  توسعة  ألشغال  توفير بالنظر  سيتعذر  بطنجة، 

 المؤسسة. للمترشحين المقبولين على مستوى هذه  خدمتي اإليواء والمطعمة

 يتم نشر نتائج المباراة على مستوى كل مؤسسة تكوينية. -
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 أهداف التكوين 
 

 تكوين أطر متخصصين في مجال إدارة وتدبير المؤسسات السياحية والفندقية. تهدف الدراسة بهذا المعهد إلى 
 

 سنوات(  3شروط ولوج السلك العادي )باك +
 

 

 

 

 نظام الولوج 
 

 : كتابية  اختبارات ❖

األجنبية )فرنسية وإنجليزية( )لمدة   واللغات   في الثقافة العامة    اختبارات لشعبة التدبير السياحي:  بالنسبة   ✓

 ساعة( 

والطعامة:    لشعبةبالنسبة   ✓ للفندقة  اإلجرائي  العامة    اختبارات التدبير  الثقافة  واللغات   في   والمحاسبة 

 . األجنبية )فرنسية وإنجليزية(  )لمدة ساعة ونصف(

الثانية مع  بالنسبة للمقبولين في االختبارات الكتابية(: مقابلة باللغة الفرنسية واللغة األجنبية  )  اختبارات شفوية ❖

 لجنة متعددة التخصصات.

  وأيضا على موقع وزارة  السياحة    www.isitt.maيتم اإلعالن عن النتائج على الموقع اإللكتروني للمعهد   

www.tourisme.gov.ma. 

أو االتصال  www.isitt.maزيارة الموقع اإللكتروني    يتعين على المترشحينللمزيد من المعلومات    ملحوظة:

 .concours@isitt.maأو عبر البريد الكتروني  81 52 19 66 06خالل أوقات العمل اإلدارية  بالرقم 

 الشعبة شروط الترشيح النتقاء 

رياضية  البكالوريا  شهادة    - أو ب(علوم  واألرض، )أ  الحياة  علوم  وكيميائية،  فيزيائية  علوم   ،

 البكالوريا المهنية مسلك التجارة.شهادة أو اآلداب والعلوم اإلنسانية، 

 . للسنة الجارية أو السنتين الماضيتينشهادة البكالوريا   -

 (. هو معدل االنتقاء وشرط إيداع الملف)  20/ 14المعدل العام للبكالوريا يفوق أو يساوي   -

 سنة على األكثر. 25السن  -

 التدبير السياحي 

Management 

Touristique 

البكالوريا المهنية فنون الطبخ  شهادة  أو    بكالوريا علوم اقتصادية أو علوم التدبير المحاسباتي،   -

 .أو المحاسبة أو خدمات الطعامة

 (. االنتقاء وشرط إيداع الملفهو معدل )  20/ 12عام للبكالوريا يفوق أو يساوي  ال معدلال -

 . للسنة الجارية أو السنتين الماضيتينشهادة البكالوريا  -

الفندقةأو    - تقني في  مع الحصول على  ،    نة الجارية أو السنتين الماضيتينسل   (DTH)  دبلوم 

 (.هو معدل االنتقاء وشرط إيداع الملف) 20/ 14عام يفوق أو يساوي   معدل

 .سنة على األكثر 25السن  -

التدبير اإلجرائي  

 للفندقة والطعامة 

Management 

Opérationnel 

de l’Hôtellerie 

et de la 

Restauration 

ISITT 

http://www.isitt.ma/
http://www.tourisme.gov.ma/
mailto:concours@isitt.ma
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 إجراءات الترشيح 
 

المترشحين   على  يتعين  عبر  ال*  المعهد    اإلنترنت تسجيل  موقع  الفترة ؛concours.isitt.maعلى   خالل 

 المحددة لذلك. 

 * طبع استمارة الترشيح المتوصل بها عبر البريد اإللكتروني للمترشح)ة( بعد تسجيل الترشيح. 
 

 الترشيح:  ملف •

•  ؛ )ة(استمارة الترشيح المطبوعة والموقعة من طرف المترشح 

•  أو لدبلوم تقني في الفندقة؛ نسخة طبق األصل لشهادة البكالوريا  

•  أو لدبلوم تقني في الفندقة؛ نسخة طبق األصل لكشف نقط البكالوريا 

•  نسخة من بطاقة التعريف الوطنية؛ 

•  فوتوغرافية للمترشح)ة(؛  صورة 

•  اسم وعنوان المترشح ران يحمالنظرفان متنب . 

اآلجال المحددة لذلك إلى العنوان   فيأو إرسالها عبر البريد العادي    بالمعهد يجب إيداع ملفات الترشيح مباشرة  

 التالي: 

 

 ، طنجة. 1651،  خليج طنجة، ص.ب بطنجة المعهد العالي الدولي للسياحة ،مكتب المباريات

 

 : ملحوظة

  ؛ غير مكتمل أو ورد بعد اآلجال المحددةيعتبر الغيا كل ملف 

    زيارة الموقع اإللكتروني    يتعين على المترشحينللمزيد من المعلوماتwww.isitt.ma   أو االتصال خالل

 . concours@isitt.maأو عبر البريد اإللكتروني  81 52 19 66 06أوقات العمل اإلدارية  بالرقم 

 

 

 للتواصل 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 ، طنجة.1651العالي الدولي للسياحة، خليج طنجة، ص.ب المعهد مكتب المباريات، 

    www.isitt.ma :الموقع اإللكتروني

  81 52 19 66 06الهاتف: 

 concours@isitt.ma :البريد اإللكتروني

mailto:concours@isitt.ma
mailto:concours@isitt.ma
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 :فصول( وفق شعبتين 2السلك سنة واحدة )بهذا  تستمر الدراسة والتكوين

 ؛ Management et Ingénierie de la Restauration شعبة تدبير وهندسة المطعمة: * 

 .Marketing Hôtelier et Touristique* شعبة التسويق الفندقي والسياحي: 

 

 اإلجازة المهنية  القبول بشروط 
 

 
 

 نظام الولوج  
 

 : كتابية  اختبارات ❖

   لشعبة  بالنسبةManagement et Ingénierie de la Restauration  : لمدة ساعة(   اختبارات(  

   :في

- Gestion de la Restauration (Coefficient 2); 

- Culture Professionnelle et Technique (coefficient 1). 

   لشعبة بالنسبةMarketing Hôtelier et Touristique : في  )لمدة ساعة( اختبارات 

- Marketing Hôtelier et Touristique (Coefficient 2) ; 

- Culture Professionnelle et Technique (coefficient 1). 

 مقابلة باللغة الفرنسية مع لجنة متعددة التخصصات؛   اختبارات شفوية: ❖

 . www.isitt.maعن النتائج النهائية على الموقع اإللكتروني للمعهد   يتم اإلعالن

 

 إجراءات الترشيح 
 

 ؛ concours.isitt.maيتعين على المترشحين تسجيل الترشيح للمباراة عبر اإلنترنت على موقع المعهد  ❖

 طبع استمارة الترشيح المتوصل بها عبر البريد اإللكتروني للمترشح)ة( بعد تسجيل الترشيح؛ ❖

 يتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية:  ❖

 الشعبة    القبول شروط

الدبلوم الجامعي  أو  (BTS) ، شهادة التقني العالي(DTS) دبلوم تقني متخصص  -

 .  (Hôtellerie - Restauration) الطعام -في الفندقة   (DUT) التكنولوجي

Management et 

Ingénierie de la 

Restauration 

شعبة تدبير وهندسة 

 المطعمة 

أو الدبلوم الجامعي  (BTS)  ، شهادة التقني العالي (DTS) دبلوم تقني متخصص  -

 :   في  (DUT)التكنولوجي

Marketing Hôtelier et Touristique, Gestion Hôtelière et 

Touristique, Management Touristique, Animation Touristique, 

Agence de Voyage, Gestion des Organisation et des Destinations 

Touristiques, Assistant Direction d’Hébergement, Assistant de 

Direction, Management, Marketing, Economie, Gestion, 

Concepteur et accompagnateur des Espaces Touristiques, Guide 

des Espaces Naturels. 

Marketing Hôtelier 

et Touristique 

 التسويق الفندقي 

والسياحي   

ISITT

2BTS / DUT/ DTS 
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 الترشيح:  ملف •

  .استمارة الترشيح المطبوعة والموقعة من طرف المترشح 

  ( رسالة تحفيزيةUne lettre de motivation ؛) 

 السيرة الذاتية مفصلة؛ 

  التدريب   تقرير  أو  المهني  المشروع  من  نسخة  ( du ouUne copie du projet professionnel 

stage de rapport) ؛ 

 .نسخة طبق األصل لشهادة البكالوريا أو لدبلوم تقني في الفندقة  

 (؛ 2الدبلوم أو نسخة مصادق عليها من شهادة النجاح )باك +    من عليها مصادق نسخة 

  نسخ من كشف النقط للفصول الدراسية وسنوات التكوين مصادق عليها؛ 

  ظرفان متنبران يحمالن اسم وعنوان المترشح)ة(؛ 

 فوتوغرافية للمترشح)ة(؛  صورة 

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية؛ 

إيد   ❖ البريد العادي في اآلجال المحددة لذلك؛ إلى  يجب  بالمؤسسة أو إرسالها عبر  اع ملفات الترشيح مباشرة 

 ، طنجة. 1651مكتب المباريات، المعهد العالي الدولي للسياحة بطنجة، خليج طنجة، ص.ب  العنوان التالي:

 

 : ملحوظة

 يعتبر الغيا كل ملف غير مكتمل أو ورد بعد اآلجال المحددة . 

    زيارة الموقع اإللكتروني   يتعين على المترشحينللمزيد من المعلومات  www.isitt.ma   أو االتصال خالل

 concours@isitt.ma.أو عبر البريد الكتروني  81 52 19 66 06 أوقات العمل اإلدارية  بالرقم 
 

 

 للتواصل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

، خليج طنجة، ص.ب بطنجة العالي الدولي للسياحةالمعهد مكتب المباريات، 

 ، طنجة. 1651

   www.isitt.ma :الموقع اإللكتروني

 30 00 51 57 06الهاتف: 

 concours@isitt.ma :اإللكترونيالبريد 

mailto:concours@isitt.ma
http://www.isitt.ma/
mailto:concours@isitt.ma
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 شروط ولوج السلك العالي 
 

 

 نظام الولوج  
 

 : كتابية  اختبارات ❖

   لشعبة  بالنسبة Stratégie et Management des Etablissements Hôtelières  : اختبارات 

   :في  (ساعات 3)لمدة 

- Culture générale (Coefficient 1) ; 

- Connaissance de l’activité hôtelière (coefficient 1) . 

    لشعبة  بالنسبةStratégie et Management des Etablissements Touristiques  :

 في  )لمدة ساعة( اختبارات 

- Culture générale (Coefficient 1) ; 

- Connaissance de l’activité touristique (coefficient 1). 

 مقابلة باللغة الفرنسية مع لجنة متعددة التخصصات؛   اختبارات شفوية: ❖

 . www.isitt.maيتم اإلعالن عن النتائج النهائية على الموقع اإللكتروني للمعهد 
 

 إجراءات الترشيح 
 

 ؛ concours.isitt.maعلى موقع المعهد اإلنترنت يتعين على المترشحين تسجيل الترشيح للمباراة عبر  ❖

 طبع استمارة الترشيح المتوصل بها عبر البريد اإللكتروني للمترشح)ة( بعد تسجيل الترشيح؛ ❖

إلى   ❖ لذلك  المحددة  اآلجال  العادي في  البريد  إرسالها عبر  أو  بالمؤسسة  مباشرة  الترشيح  ملفات  إيداع  يجب 

 ، طنجة. 1651طنجة، ص.ب مكتب المباريات، المعهد العالي الدولي للسياحة بطنجة، خليج  العنوان التالي:

 يتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية:  ❖

 الشعبة  القبول شروط 

للسياحة بطنجة شعبة التدبير اإلجرائي  السلك العادي للمعهد العالي الدولي دبلوم  -

 للفندقة والطعامة؛ 

دبلوم السلك الثاني للمعهد العالي الدولي للسياحة بطنجة مع دبلوم السلك األول من أو  -

 نفس المعهد شعبة " التدبير الفندقي" أو أي دبلوم معادل في الفندقة والطعامة؛  

"تدبير وهندسة   تيالدولي للسياحة بطنجة شعب أو اإلجازة المهنية من المعهد العالي  -

 المطعمة" و "التسويق الفندقي والسياحي"؛ 

 أو شهادة اإلجازة في التدبير الفندقي أو دبلوم معادل في الفندقة والطعامة؛  -

)المعدل العام في   20/ 12  الملف( يفوق أو يساويقبول المعدل العام لالنتقاء )شرط  -

 أو الدبلوم(.  (S5 et S6)  6و   5األسدوسين 

Stratégie et 

Management des 

Etablissements 

Hôtelières 

تدبير  وإستراتيجية 

 المؤسسات الفندقية 

 دبلوم السلك العادي للمعهد العالي الدولي للسياحة بطنجة شعبة  التدبير السياحي؛  -

 الثاني للمعهد العالي الدولي للسياحة بطنجة؛ أو دبلوم السلك  -

أو اإلجازة المهنية من المعهد العالي الدولي للسياحة بطنجة شعبة "التسويق الفندقي  -

 والسياحي"؛ 

 أو شهادة اإلجازة في التدبير السياحي أو دبلوم معادل في السياحة؛   -

)المعدل العام في  20/ 12  الملف( يفوق أو يساويقبول المعدل العام لالنتقاء )شرط  -

 أو الدبلوم(.  (S5 et S6)  6و   5األسدوسين 

Stratégie et 

Management des  

Etablissements 

Touristiques 

إستراتيجية وتدبير  

 المؤسسات  السياحية

ISITT 
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 الترشيح:  ملف •

 استمارة الترشيح المطبوعة والموقعة من طرف المترشح)ة(؛  ▪

 ؛ ( Une lettre de motivation)  تحفيزية رسالة ▪

 ؛  مفصلة الذاتية السيرة ▪

شهادة السلك العادي، أو السلك الثاني من المعهد العالي الدولي للسياحة بطنجة    من  عليها  مصادق  نسخة ▪

اإلجازة المهنية من المعهد العالي الدولي للسياحة  أو نسخة مصادق عليها من دبلوم )أو شهادة النجاح(  

 اإلجازة في السياحة و/أو الفندقة؛  بطنجة  أو 

 كوين مصادق عليها؛ نسخ من كشف النقط للفصول الدراسية وسنوات الت ▪

 ؛ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ▪

 ظرفان متنبران يحمالن اسم وعنوان المترشح)ة(؛  ▪

 صورة فوتوغرافية للمترشح)ة(. ▪

 
 : ملحوظة

 يعتبر الغيا كل ملف غير مكتمل أو ورد بعد اآلجال المحددة . 

  زيارة الموقع اإللكتروني يتعين على المترشحينللمزيد من المعلومات www.isitt.ma  أو االتصال خالل

 . concours@isitt.maأو عبر البريد الكتروني  81 52 19 66 06 أوقات العمل اإلدارية  بالرقم 

 

 للتواصل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

طنجة، ص.ب العالي الدولي للسياحة بطنجة، خليج المعهد مكتب المباريات، 

 ، طنجة. 1651

   www.isitt.maالموقع اإللكتروني: 

 الهاتف:  81 52 19 66 06

 concours@isitt.maالبريد اإللكتروني: 

mailto:concours@isitt.ma
mailto:concours@isitt.ma
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قطاع الصيد البحري  

التجارية والمالحة 

 

 ISEM    المعهد العالي للدراسات البحرية بالدار البيضاء •

كادير •
 
 ISPM   المعهد العالي للصيد البحري با

 ITPM    معاهد تكنولوجيا الصيد البحري  •
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 أهداف التكوين 
 

العليا؛  األطر  بتكوين  تعنى  والنقل  التجهيز  لوزارة  تابعة  هو مؤسسة عمومية  البحرية  للدراسات  العالي  المعهد 

بالمغرب.   التجارية  المالحة  ضباط  تكوين  على  تسهر  التي  الوحيدة  المؤسسة  الدراسي  وهي  الموسم  برسم 

 لمعهد. تم إطالق سلك ضباط المالحة التجارية عوض السلك العادي ل 2023/ 2022

 

 في الميكانيك البحرية و العلوم البحرية.  شروط ولوج سلك مهندس
 

    :فتح المعهد مباراة لولوج سلك المهندس في التخصصيين التاليين 

 Mécanique Navale (IMN) : Ingénieur navigantالميكانيك البحرية:  •

 Science Navale (ISN) Ingénieur Navigant: العلوم البحرية •

  :المباراة مفتوحة في وجه المترشحين المغاربة أو األجانب الحاصلين على 

التقنية   العليا العلمية أو  البكالوريا + سنتين من الدراسات  مع  ؛,BTS, DEUT)   (DUT, DEUG* شهادة 

 ثالث ميزات على األقل؛ 

 األقل؛ * أو إجازة علمية أو تقنية أو ما يعادلها مع أربع ميزات على 

 من سنة الترشيح؛ دجنبر 31بتاريخ على األكثر سنة   23العمر* 

الطبيعي  اللون  البصر جيدة، إحساس  التجارية: حدة  السفن  بحار على مثن  البدنية على ممارسة مهنة  القدرة   *

التلعثم واألمراض   الخلو من مرض  النفسية طبيعية،  الحالة  الربو، )رؤية األلوان(، حدة سمع جيدة،   ( المزمنة 

 السكري، الصرع...(.

   بالمباراة    يجب الخاصة  اإللكترونية  البوابة  على  الترشيح  الملف ،  concours.isem.maتسجيل  وإيداع 

 طريق الجديدة، الدار البيضاء.  ،7المعهد العالي للدراسات البحرية، كلمالعنوان التالي:  بالمعهد المتواجد في

 

 :ملف الترشيح

 ملف الترشيح من الوثائق التالية: يتكون 

  استمارة التسجيل المسبق، من نسختين، بعد التسجيل على الموقعconcours.isem.ma؛ 

نسخة من بيان النقط للسنوات الدراسية ما بعد البكالوريا؛ 

  نسخة من شهادة البكالوريا والدبلوم المحصل عليه؛ 

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية؛ 

 صورتان حديثتان للتعريف؛ 

 

 مالحظة: 

 تجرى اختبارات في الرياضيات والفيزياء واللغة اإلنجليزية؛   -

 اجتياز مقابلة شفوية بالنسبة للناجحين في االختبار الكتابي؛  -

 ؛ الملفات الواردة عبر البريدلن تقبل  -

 . أو ورد بعد اآلجال المحددة يعتبر الغيا كل ملف غير مكتمل -

  ISEM 
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 الماستر شروط الولوج لسلك 
 

 Master en Gestion des affaires  إدارة الشؤون البحريةفتح المعهد مباراة لولوج سلك الماستر في  

Maritimes ، 

  المترشحين المغاربة أو األجانب الحاصلين على: المباراة مفتوحة في وجه 

السلك  دبلوم  على  الحاصلين  أو  فرنسي،  القانون  أو  الدولية  التجارة  أو  االقتصادية  العلوم  في  اإلجازة  * شهادة 

 ؛ العادي للمعهد 

   بالمباراة    يجب الخاصة  اإللكترونية  البوابة  على  الترشيح  ملف www.isem.ac.maتسجيل  وإحضار   ،

 التسجيل يوم المقابلة الشفوية. 

 :ملف التسجيل 

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية؛ 

  نسخة من الديبلومات المحصل عليها؛ 

  نسخة من بيان النقط للسنوات الدراسية ما بعد البكالوريا؛ 

 السيرة الذاتية مفصلة؛ 

  رسالة تحفيزية؛ 

 أي وثائق إضافية تبرز مهارات المترشح )شواهد، رسائل توصية...(؛ 

  .بالنسبة للموظفين الراغبين في اجتياز المباراة عليهم الحصول على ترخيص من مؤسساتهم 
 

 مالحظة: 

 يتم اإلعالن عن الئحة المترشحين الذين تم إنتقائهم بالموقع اإللكتروني للمعهد و بمقره؛ -

 مترشحين المقبولين الجتياز مقابلة شفوية من قبل لجنة القبول بسلك الماستر؛يتم استدعاء ال -

 يتعين على المترشحين المقبولين إحضار نسخة من الملف المذكور أعاله يوم المقابلة الشفوية؛ -

  .أو ورد بعد اآلجال المحددة يعتبر الغيا كل ملف غير مكتمل -
 

 للتواصل 
 

 

 

 

 
 

 
 

 الدار البيضاء. طريق الجديدة، ،7للدراسات البحرية، كلمالعالي المعهد 

 15 01 98 22 05أو      40 07 23 22 05الهاتف: 

 68 15 23 22 05الفاكس: 

 www.isem.ac.maالموقع اإللكتروني 

http://www.isem.ac.ma/
http://www.isem.ac.ma/
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 أهداف التكوين 
 

 ،إلى تكوين أطر متخصصين في مجال الصيد البحري ،تهدف الدراسة بالمعهد العالي للصيد البحري

 .داخليبالمعهد نظام التكوين و

   يحصل الطالب المتخرج من المعهد على اإلجارة المهنية في التخصصات التالية: 
 

 

 التخصصات 
 

 

 

 

 

 الترشيح شروط 
 

 أو ما يعادلها؛تقنية شهادة البكالوريا علمية أو الحصول على  ▪

 ؛ 20/ 14 معدل العام للبكالوريا يفوق أو يساويالحصول على  ▪

 ؛ المباراة  دجنبر من سنة 31 سنة في حدود  21 العمر ال يتجاوز  ▪

)حدة البصر جيدة، إحساس اللون الطبيعي )رؤية .على الممارسة على متن سفن الصيد القدرة البدنية  ▪

 األلوان(، حدة السمع جيدة، الحالة النفسية طبيعية(.
 

 نظام الولوج  
 

 انتقاء أولي؛ ▪

 ؛ واللغة الفرنسيةالرياضيات والفيزياء  المواد التالية:في  اختبارات كتابية: ▪
 

 

 إجراءات  الترشيح 
 

  يتعين على المترشحين تسجيل الترشيح عبر االنترنت على الموقع اإللكتروني للمعهد

www.ispm.ac.ma    .في اآلجال المحددة لذلك في إعالن المباراة 
 

 يتكون من الوثائق التالية: ملف الترشيح:   ❖

   ( عليها  ومصادق  معبأة  المعلومات  المعلومات استمارة  استمارة  للمعهد   تحميل  اإللكتروني  الموقع  من 

www.ispm.ac.ma  والمصادق عليها(؛ 

  نسخة مصادق عليها من بيان نقط البكالوريا مسلمة من طرف األكاديمية؛ 

  نسخة مصادق عليها من شهادة البكالوريا؛ 

نسخة من بطاقة التعريف الوطنية(CNI)  ؛ 

 .صورتان فوتوغرافيتان 

  يجب إيداع ملفات الترشيح مباشرة بالمعهد أو إرسالها عبر البريد العادي في اآلجال المحددة لذلك إلى

 ، أكادير. 479أغزديس، ص.ب. -المعهد العالي للصيد البحري   طريق أنزاالعنوان التالي:  

السلك  

 الدراسي

مدة 

 التكوين
 التخصصات 

الشواهد 

 المحصل عليها

 اإلجازة

 المهنية 

 سنوات  3

بعد 

 البكالوريا 

 (؛Pêcheالصيد ) -

 ؛ (Mécanique Marine)  الميكانيك البحرية -

 وتثمين منتجات الصيد معالجة  -

(Traitement et Valorisation des Produits  de Pêche) 

دبلوم اإلجازة  

المهنية في أحد 

 التخصصات. 

ISPM 

http://www.tawjih.info/document/ispmfiche.docx
http://www.ispm.ac.ma/
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 ملحوظة 
 

  على الموقع اإللكتروني للمعهد الئحة المقبولين من طرف لجنة االنتقاء  يتم اإلعالن عن   ▪

www.ispm.ac.ma . 

 يعتبر الغيا كل ملف غير كامل أو يتضمن معلومات غير صحيحة أو تم التوصل به بعد اآلجال المحددة.  ▪

  .www.ispm.ac.ma للمعهد   الموقع اإللكتروني للمزيد من المعلومات يتعين على المترشحين زيارة ▪

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 ، أكادير. 479.ب.، ص أغزديس -أنزاالمعهد العالي للصيد البحري   طريق 

 56 00 60 25 05   54 /أو70 41 84 28 05 الهاتف: 

    58 58 84 28 05الفاكس: 

 www.ispm.ac.maالموقع 

 للتواصل 

http://www.ispm.ac.ma/
http://www.ispm.ac.ma/
http://www.ispm.ac.ma/
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 أهداف التكوين 
 

تكوين   إلى  والعيون  طانطان،  آسفي،  العرائش،  بالحسيمة،  المعاهد:  بهذه  التكوين  إحدى   تقنيينيهدف    في 

 .سنتينبهذه المؤسسات  مدة التكوينوتدوم   الصيد وشعبة الميكابيك شعبةالشعبتين: 

 داخلي حسب القدرة االستيعابية لمراكز التكوين التي تتوفر على داخلية. نظام التكوين:

 . (Formation initiale Résidentielle)تكوين أولي قار:  نمط التكوين:

 

 شروط الولوج 
 

 :بالنسبة للمتمدرسين ❖

 دجنبر من سنة الترشيح؛  31إلى غاية  سنة  30عدم تجاوز عمر المترشح)ة(  ▪

 لسلك البكالوريا العلمية أو التقنية.  الثانيةمستوى دراسي أدناه السنة  ▪
 

 :بالنسبة للمهنيين ❖

 ؛يجب أن يتوفر المترشح على دبلوم التأهيل المهني البحري ✓

    .سفن الصيد البحري متنعلى  شهرا من اإلبحار 12إثبات قضاء مدة  ✓
 

 ملف الترشيح 
 

 ؛طلب خطي ▪

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية؛   ▪

   ؛بكالورياولألسدوس األول من السنة الثانية  بكالوريا للسنة األولى بيان نقط  ▪

مدرسية ▪ مسار،    شهادة  من  الوطنية   اإلقليمية  المديريةمن    عليهامؤشر  أو  مستخرجة  التربية    لوازة 

 ؛ والتعليم األولي والرياضة

 الكامل للمترشح)ة( و عنوانه؛ ظرفان متنبران يحمالن االسم  ▪

 صورتان فوتوغرافيتان للمترشح)ة( )تحمل االسم العائلي والشخصي في الخلف(.  ▪

  العهد ال يتجاوز ثالثة أشهر بالنسبة للمهنيين.نسخة من دبلوم التأهيل المهني وبيان اإلبحار حديث  ▪

 

بة المرغوب فيها وفي اآلجال المحددة  حسب الشع  )الجدول أسفله(  تبعث ملفات الترشيح إلى العناوين التالية

  .في إعالن المباراة لذلك

 

 المباراة
 

 تتضمن المباراة: 
 

 :بالنسبة للمتمدرسين ❖

 وفي اللغتين العربية والفرنسية.الرياضيات  فيسئلة أختبار كتابي لمدة ساعتان يشمل ا
 

 :بالنسبة للمهنيين ❖

 ؛وفي اللغة العربيةالصيد  قنيات السالمة البحرية وت  فياختبار كتابي لمدة ساعتان  شعبة الصيد: -

 . وفي الغة العربيةالسالمة البحرية والميكانيك البحرية  فيختبار كتابي لمدة ساعتان ا شعبة الميكانيك: -

 

مؤسسة اللفحص طبي تحت إشراف  الناجحون    قبل التسجيل النهائي بالمؤسسة، يخضع المترشحون  ملحوظة:

 مزاولة مهنة بحار. ل الصحية من أجل إثبات قدرتهم

ITPM 
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 عناوين المعاهد 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 الــــعـــنـــوان  الشعبة  المدينة 

   شعبة الميكانيك الحسيمة 

 الحسيمة  41معهد تكنولوجيا الصيد البحري ص.ب: 

 50 27 98 39 05  الهاتف:

www.itpm-alhoceima.com 

  العرائش

 )نظام خارجي( 
 شعبة الصيد 

 معهد تكنولوجيا الصيد البحري

 ، العرائش582حي الناضور، ص.ب: 

  68 15 50 39 05  الهاتف: 

www.itpm-larache.ma 

 شعبة الصيد طنجة 

مركز التأهيل المهني البحري بطنجة حي الزياتن  

   13558ص.ب. 

  13 33 39 39 05الهاتف:

 شعبة الصيد الصويرة 

 مركز التأهيل المهني البحري بالصويرة

   489الحي اإلداري ص.ب. 

 96 50 78 24 05الهاتف: 

 شعبة الميكانيك  أكادير

 مركز التأهيل المهني البحري بأكادير

 7474أغرديس ص.ب.  زنقة أنزا 

  70 78 84 28 05الهاتف:

 شعبة الميكانيك  سيدي إفني 

 مركز التأهيل المهني البحري بسيدي إفني  

 حي المنطلق سيدي إفني  1.2طريق الميناء كلم 

  69 05 78 28 05 الهاتف:

 الداخلة 
  شعبة  الصيد

 شعبة الميكانيكو

 مركز التأهيل المهني البحري بالداخلة 

 الداخلة 116السالم ص.ب. حي 

 43 08 93 28 05الهاتف: 
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 تكوينات أخرى

قسام التحضيرية للمدارس العليا •
 
  CPGE    ال

  BTSشهادة التقني العالي    •

  IFMEREE   هد التكوين في مهن الطاقات المتجددة والنجاعة الطاقيةامع  •

  IMT  المعادن بتويسيت معهد  •

   IMMمعهد المعادن بمراكش •

مانديس •
 
هيل ا

 
   CFC   بتطوان    مركز التكوين والتا
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إلىتهدف   التعليمية  األسالك  بهذه  العليا   الدراسة  والمعاهد  المدارس  ولوج  مباريات  الجتياز  التالميذ  تهيئ 

 . CNAEMوكذا المباراة الوطنية لولوج مدارس التدبير   ،بالمغرب وفرنسا
 

 التخصصات 
 
 

األولى من أقسام السنة 

للمدارس  األقسام التحضيرية

 العليا 

 ة المئوية النسب البكالوريا المطلوبة شعبة )أو مسلك( 

وعلوم  الرياضيات والفيزياء

 ( MPSI) المهندس

 90 % العلوم الرياضية 

 10 %  العلوم التجريبية مسلك العلوم الفيزيائية  

الفيزياء و الكيمياء وعلوم  

 ( PCSIالمهندس )

 40 % العلوم الرياضية 

 40 %  العلوم التجريبية مسلك العلوم الفيزيائية 

 : العلوم التجريبية مسلكي

 علوم الحياة واألرض   -

 العلوم الزراعية  -

% 20 

التكنولوجيا والعلوم 

 ( TSIالصناعية )
 70 % الكهربائية  العلوم والتكنولوجيات 

 30 % العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية  

االقتصاد و التجارة: 

 التخصص التكنولوجي

(ECT) 

 75 % االقتصادية العلوم االقتصادية والتدبير مسلك العلوم 

التدبير  علوم العلوم االقتصادية والتدبير مسلك 

 المحاسباتي  
 % 25 

القتصاد والتجارة: ا

 (ECS)التخصص العلمي 

 50 % العلوم الرياضية  

 50 % العلوم التجريبية  

 

 شروط الترشيح 
 

  في مؤسسة للتربية   ،متمدرسا ويتابع دراسته بالسنة الختامية من سلك البكالوريا بالمغرب   )ة(أن يكون المترشح

والتعليم   والتعليم العمومي أو مؤسسة للتعليم المدرسي الخصوصي مرخص لها من قبل وزارة التربية الوطنية  

 هذه المؤسسات؛ ويكون قد تابع دراسته بالسنة األولى من سلك البكالوريا بإحدىاألولي والرياضة.  

  ّسنة الترشيحدجنبر من  31سنة بحلول  21يتجاوز عمره  أال . 
 

 شروط الولوج 
 

في إحدى   المناسبة للمسلك المطلوب،يشترط في المترشح)ة( أن يكون حاصال على شهادة البكالوريا الوطنية  

الترشيح   سنة  مستحسندورتي  الرياضية    بميزة  العلوم  شعبة  مترشحو  الميزة  شرط  من  ويستثنى  األقل،  على 

وشعبتي العلوم والتكنولوجيات الكهربائية والعلوم والتكنولوجيات الميكانيكية. وذلك حسب االستحقاق في حدود  

  المقاعد الشاغرة كما هو مبين في الجدول أسفله.

 CPGE 
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 الترشيح مسطرة 
 

وتالميذ   تلميذات  التحضيرية يقوم  لألقسام  الترشيح  شروط  على  المتوفرون  البكالوريا  سلك  من  الختامية  السنة 

 للمدارس العليا، والراغبون في االلتحاق بهذه األقسام بما يلي: 

أو عبر   www.cpge.ac.ma ؛ الموجودة على الموقع اإللكتروني  CPGE-e* وضع ترشيحاتهم عبر بوابة  

المتمد  اإللكتروني لفضاء  وذلك   ،https://massarservice.men.gov.ma/moutamadrisرس  الموقع 

الرابط   الفترة   «CPGE Candidature»بالضغط على  وذلك خالل  الموقع،  في  الواردة  التوجيهات  وإتباع 

 المحددة لذلك في المذكرة التنظيمية؛ 

 خالل الفترة المحددة لذلك؛  طلبا  واحدا ، قابال  للتعديل* يضع كل مترشح 

االزدياد، تاريخ  للتعريف،  الوطنية  البطاقة  رقم  النسب،  االسم،  بالمترشح)ة(:  الخاصة  المعلومات  مراقبة   *  

 المعلومات الخاصة بالتكرار، معدل االنتقال من السنة األولى إلى السنة الختامية من سلك البكالوريا ...إلخ 

مسلك(  )أو  فيها حسب شعبة  والمرغوب  الممكنة  العليا  للمدارس  التحضيرية   األقسام  مسالك  أو  تحديد مسلك   *

 البكالوريا؛

 ؛ حسب األفضليةكيبات )قسم/مركز( الممكنة التر ترتيببالنسبة لكل مسلك تم اختياره، يجب  *

 المعلومات الواردة على طلب الترشيح؛  (Enregistrer)* حفظ 

شكاية  *   وضع  للمترشح)ة(  يمكن  خاطئة  معلومة  على  الوقوف  حالة  الخانة   (Réclamation)في  في 

وذلك بعد اختيار موضوع الشكاية وتحميل الوثائق المثبتة، حسب المسطرة المعتمدة على المخصصة لهذه الغاية  

 أو على الموقع اإللكتروني لفضاء المتمدرس. e-CPGEبوابة 
 

جدا بالالئحة   :هام  ترتيب،  أفضل  على  المترشح)ة(  حصول  بمجرد  العمومية،  المراكز  اختيارات  يخص  فيما 

 ات  المرتبة بعد االختيار المحصل عليه.الرئيسية، تلغى مباشرة االختيار

الترشيح  التصديق*   طلب  ترتيب (Validation)  على  وخاصة  فيه  الواردة  المعلومات  جميع  من  التأكد  بعد   ،

 ؛ على طلب الترشيح بعد التصديق عليه ال يمكن إجراء أي تعديلاالختيارات المطلوبة، نذكر بأنه  

اعتماد   يتم  الترشيح،  المترشح)ة(، على طلب  المصادقة، من طرف  على   أخر نسخة محفوظة* في حالة عدم 

 الموقع في عملية االنتقاء و اتخاذ القرارات النهائية. 

 * يقوم التلميذات والتالميذ المقبولين في الالئحة الرئيسية أو المرتبين في الئحة االنتظار )بمختلف المجموعات( 

 ب:

 ؛ (Validation)طبع طلب الترشيح بمجرد المصادقة عليه  -

يبلغوا    - لم  الذين  للمترشحين  )بالنسبة  العملية،  لهذه  المخصص  )الخانة(  المكان  في  الترشيح  توقيع طلب 

 سنة( يقوم األب أو الولي بإنجاز هذه العملية(؛  18سن الرشد )

وثائق    االحتفاظ  - ضمن  الوثائق  هذه  )تعتبر  التسجيل  عملية  خالل  به  اإلدالء  حين  إلى  الترشيح  بطلب 

 التسجيل(؛ 

تتبع مختلف المراحل والمحطات التي يمر بها طلب الترشيح من خالل الفضاء المخصص لهذه العملية   -

   :أو على الموقع اإللكتروني لفضاء المتمدرس e-cpgeعلى بوابة 

https://massarservice.men.gov.ma/moutamadris 

https://massarservice.men.gov.ma/moutamadris
https://massarservice.men.gov.ma/
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 جهة طنجة تطوان الحسيمة  –توزيع المسالك حسب مراكز االحتضان 
 

 مراكز االستقطاب  عدد المقاعد  كز االحتضان امر المسالك 

وعلوم  الرياضيات والفيزياء 

 (MPSI)المهندس 

 التحضيرية تطوانمركز األقسام 

05 39 71 82 28 
70 

األكاديمية الجهوية للتربية و التكوين 

 موالي الحسن طنجةالتأهيلية  الثانوية  الحسيمة -تطوان -لجهة طنجة

05 39 93 50 98 
70 

علوم  الكيمياء والفيزياء و

 (PCSI)  المهندس

 موالي الحسن طنجةالتأهيلية  الثانوية

05 39 93 50 98 
70 

األكاديمية الجهوية للتربية و التكوين 

 الحسيمة -تطوان -لجهة طنجة

التكنولوجيا والعلوم الصناعية  

(TSI) 

 مركز األقسام التحضيرية تطوان

05 39 71 82 28 
36 

األكاديمية الجهوية للتربية و التكوين 

 الحسيمة -تطوان -لجهة طنجة

االقتصاد والتجارة: تخصص  

 (ECT)تكنولوجي 

 موالي الحسن طنجةالتأهيلية  الثانوية

05 39 93 50 98 
72 

األكاديمية الجهوية للتربية و التكوين 

 الحسيمة -تطوان -لجهة طنجة

االقتصاد والتجارة: تخصص  

 (ECS)علمي 

 موالي الحسن  طنجةالتأهيلية الثانوية 

05 39 93 50 98 
36 

األكاديمية الجهوية للتربية و التكوين 

 الحسيمة -تطوان -لجهة طنجة
 

 

 

 لألقسام التحضيرية  الوطنية المشتركة لتي يتم ولوجها بالمباراةالئحة المدارس والمعاهد العليا ا
 

 

 ENSEM المدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك بالدار البيضاء

www.ensem.ac.ma 

 EMIالمدرسة المحمدية للمهندسين بالرباط  

www.emi.ac.ma 

 ENSIASالمدرسة الوطنية العليا للمعلوميات وتحليل النظم بالرباط 

   www.ensias.um5.ac.ma 

 EHTP المدرسة الحسنية لألشغال العمومية بالدار البيضاء

www.ehtp.ac.ma 

 INSEAالمعهد الوطني لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي بالرباط 

www.insea.ac.ma 

 ESIمدرسة علوم المعلومات بالرباط  

www.esi.ac.ma 

   AIACأكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني بالدار البيضاء   

    www.aiacingenieur.ma            www.aiac.ma 
  ERN البحرية بالدار البيضاءالمدرسة الملكية 

 IAVمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة بالرباط  

www.iav.ac.ma 

 ENSMRالمدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط 

www.enim.ac.ma  

 INPT والمواصالت بالرباطالمعهد الوطني للبريد 

www.inpt.ac.ma 
  ERA المدرسة الملكية الجوية  بمراكش

شبكة المدارس الوطنية العليا للفنون والمهن بمكناس والدار البيضاء 

 ENSAMوالرباط 

www.ensam-umi.ac.ma   

www.ensam-casa.ma 

www.ensam.um5.ac.ma 

المدرسة العليا لصناعة النسيج واأللبسة بالدار البيضاء  

ESITH 

www.esith.ac.ma 

   ENSAشبكة المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية 

 : ENSAمدارس  3)توجد بجهة طنجة تطوان الحسيمة 

   www.ensat.ac.ma بطنجة

 www.ensa-tetouan.uae. ac.maوبتطوان  
 (www.ensah.ma وبالحسيمة

 FSTشبكة كليات العلوم والتقنيات 

(8 FST،الراشدية  ، فاس، المحمدية، مراكش،  : الحسيمة، طنجة

 مالل( سطات، بني  

Ecole Centrale Casablanca (ECC)  

www.centrale-cacablanca.ma 

Ecole Supérieure de Génie Biomédical  

(ESGB – Casablanca)               www.um6ss.ma 

 ENSETالمدرسة العليا ألساتذة التعليم التقني المحمدية  

 www.enset-media.ac.ma 

 
بااللتحاق باألقسام التحضيرية  للمدارس العليا  برسم  الخاصة  تم تحيين معطيات هذه البطاقة اعتمادا على المذكرة الوزارية   •

 .  2022يونيو  13بتاريخ  040X22تحت رقم  2022/ 2023السنة الدراسية 

 

http://www.iav.ac.ma/
http://www.enim.ac.ma/
http://www.ensam-umi.ac.ma/
http://www.ensam/
http://www.ensat.ac.ma/
http://www.ensah.ma/
http://www.enset-media.ac.ma/
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 أهداف التكوين 
 

العالي التقني  شهادة  تحضير  التكوين  (BTS) يتم  ويستغرق  التأهيلية،  الثانويات  من  بعدد  تخصصات  عدة  في 

)باك مختلف  2 + سنتين  في  ومهنية  وتكنولوجية  علمية  مؤهالت  ذوي  أطر  إعداد  إلى  يهدف  و  المجاالت ( 

 االقتصادية.
 

 معايير االنتقاء     
 

 بناء على المعدل العام المحصل عليه في امتحان البكالوريا. االستحقاق اعتماد  ▪

  .1المبين في الملحق رقم  حصيص التطبيق 
 

 شروط الترشيح 
 

البكالوريا   • شهادة  على  يعادلهاالحصول  ما  للتكوين    أو  المناسبة  التخصصات  أحد  الجدول في  في  والمحددة 

 .أسفله

 . سنة عند متم شهر شتنبر من سنة الترشيح 23أالّ يتجاوز سن المترشح)ة(   •
 

 كيفية التسجيل 
 

 الحصول على القن السري للتلميذ: 

  بالنسبة للتالميذ المتمدرسين المترشحين الجتياز امتحانات البكالوريا: يجب التقدم بطلب القن السري من إدارة

 مؤسستهم التعليمية؛ 

   يجب البكالوريا؛  امتحانات  الجتياز  األحرار  للمترشحين  الخاصة  بالنسبة  البوابة  من  السري  القن  أخذ 

    https://candidaturebac.men.gov.ma بالمترشحين األحرار

   التقدم بطلب القن السري من المديرية اإلقليمية )المركز  بالنسبة للتالميذ الحاصلين على شهادة البكالوريا يجب

 اإلقليمي لمنظومة اإلعالم(.
 

 مراحل التسجيل:  ❖

 والموجودة على الموقع االلكتروني :   e-BTSيقوم المترشح)ة( بولوج بوابة  شهادة التقني العالي  *

bts.men.gov.ma-https://e     الرابط عبر  المتمدرس"  "فضاء  االلكتروني  الموقع  عبر  أو 

moutamadris /https://massarservice.men.gov.ma    "مسار" التلميذ  إدخال رمز   Code)  مع 

MASSAR)    في المذكرة التنظيمية؛ خالل اآلجال المحددة لذلكوالقن السري 

 يقوم المترشح)ة( بولوج الخانة الخاصة بأقسام تحضير شهادة التقني العالي؛  *

 ؛(Candidature au BTS)يضع المترشح)ة( ترشيحه  في المكان المخصص للتسجيل  *

 لمواصلة مراحل التسجيل يقوم المترشح)ة( بملء جميع الخانات التي تحمل عالمة )*(؛  *

 ؛  « Validation»يمكن لكل مترشح)ة( إدخال تغييرات على بطاقة الترشيح قبل الضغط على زر  *

 ال يمكن إدخال أي تغيير على بطاقة الترشيح؛   « Validation»بعد الضغط على زر   *

 يجب طبع بطاقة الترشيح؛  « Validation »بعد المصادقة على الترشيح  *

 يجب إدخال رمز التلميذ مسار والقن السري.  (Suivi de candidature)لتتبع عملية التسجيل  *
 

ي ؤخذ بعين االعتبار آخر تغيير في بطاقة الترشيح    « Validation »في حالة عدم الضغط على  زر    مالحظة : 

 . تاريخ نهاية التسجيلإلى حدود 

BTS  

https://candidaturebac.men.gov.ma/
https://e-bts.men.gov.ma/
https://massarservice.men.gov.ma/
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 ملف التسجيل 
 

  للمترشح)ة(، يجب تقديم بطاقة ترشيحه مصادق عليها من طرف السلطات المحلية مرفقة   عند القبول األولي

 بالوثائق التالية: 

 * نسخة من شهادة البكالوريا مصادق عليها؛ 

 ؛ نسخة من بطاقة التعريف الوطنية* 

 * عقد االزدياد؛

 * ظرف متنبر يحمل عنوان المترشح)ة(. 

  البكالوريا األصلية واستكمال   وعند القبول النهائي تعطى مهلة للمترشح)ة( يحددها المركز إليداع شهادة 

   الملف.
 

 مراكز التكوين المستقطبة لمترشحي  جهة طنجة تطوان الحسيمة حسب التخصصات 
 

يا المطلوبة  التخصص   مركز التكوين  البكالور

 صيانة السيارات 

 العلوم والتكنولوجيات الكهربائية

 والتكنولوجيات الميكانيكية العلوم 

 البكالوريا المهنية مسلك الصيانة الصناعية 

 البكالوريا المهنية مسلك التصنيع الميكانيكي 

 لكتروتيكنيك وأجهزة التواصلاإل البكالوريا المهنية مسلك

البكالوريا المهنية مسلك صيانة المركبات المتحركة، 

 خيار السيارات 

الثانوية التأهيلية موالي 

 إسماعيل مكناس

 جميع مسالك البكالوريا  السمعي البصري
الثانوية التأهيلية الليمون  

 الربـــاط 

 القالبية

 الميكانيكية  التكنولوجياتالعلوم و

 التصنيع الميكانيكي البكالوريا المهنية مسلك 

 البكالوريا المهنية مسلك صناعة الطائرات 

 البكالوريا المهنية مسلك صناعة البنيات المعدنية  

الثانوية التأهيلية 

الخوارزمي الدار 

 البيضاء 

تطوير الذكاء 

 االصطناعي

 العلوم والتكنولوجيات الكهربائية

 (ب)و  (أ)العلوم الرياضية 

 الفيزيائيةالعلوم 

  البكندي الثانوية التأهيلية 

 الدار البيضاء 

 المواد اللدنية والمركبة 

 الميكانيكية  التكنولوجياتالعلوم و

 البكالوريا المهنية مسلك التصنيع الميكانيكي 

 البكالوريا المهنية مسلك صناعة الطائرات 

 البكالوريا المهنية مسلك صناعة البنيات المعدنية 

الثانوية التأهيلية 

الخوارزمي الدار 

 البيضاء 
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 مراكز التكوين المستقطبة لمترشحي  جهة طنجة تطوان الحسيمة حسب التخصصات 
 

 

يا المطلوبة  التخصص   مركز التكوين  البكالور

 الطاقية

 العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية 

 العلوم والتكنولوجيات الكهربائية

 المهنية مسلك التبريد وتكييف الهواء البكالوريا 

البكالوريا المهنية مسلك الطاقات المتجددة خيار نظم  

 الطاقة الشمسية

 العلوم الرياضية )أ( و )ب(

 العلوم الفيزيائية

الثانوية التأهيلية 

 التقنية ـ الرشيدية 

 البنك والتأمين

 االقتصادية  العلوم

 علوم التدبير المحاسباتي

 البكالوريا المهنية مسلك التجارة 

 البكالوريا المهنية مسلك المحاسبة 

 الرياضية )أ( و )ب( العلوم

 الفيزيائية العلوم

الثانوية التأهيلية 

 أنوال

 الدار البيضاء 

 ابتكار المنتوج الصناعي 

 العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية 

 البكالوريا المهنية مسلك الصيانة الصناعية 

 البكالوريا المهنية مسلك التصنيع الميكانيكي 

 البكالوريا المهنية مسلك صناعة الطائرات 

 البكالوريا المهنية مسلك صناعة البنيات المعدنية 

 العلوم الرياضية )أ( و )ب(

 العلوم الفيزيائية

الثانوية التأهيلية 

 موالي يوسف طنجة

 اإلنتاجياتية 

 العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية 

 العلوم والتكنولوجيات الكهربائية

 البكالوريا المهنية مسلك التصنيع الميكانيكي 

 البكالوريا المهنية مسلك صناعة الطائرات 

 البكالوريا المهنية مسلك صناعة البنيات المعدنية 

 العلوم الرياضية )أ( و )ب(

 العلوم الفيزيائية

الثانوية التأهيلية 

موالي إسماعيل 

 مكناس

 البناء

 العلوم والتكنولوجيات الكهربائية

 العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية 

 البكالوريا المهنية مسلك رسم البناء

 البكالوريا المهنية مسلك أوراش البناء 

 العلوم الرياضية )أ( و )ب(

 العلوم الفيزيائية

 الحياة واألرض  علوم

 العلوم الزراعية 

الثانوية التأهيلية 

 الربـــاط  –الليمون 

 الكهروحيليات 

-النظم اآللية  -  

 العلوم والتكنولوجيات الكهربائية

 العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية 

اإللكتروتيكنيك وأجهزة   البكالوريا المهنية مسلك

 التواصل 

 العلوم الرياضية )أ( و )ب(

 العلوم الفيزيائية

التأهيلية  الثانوية

 اإلمام الغزالي 

 تطوان
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 مراكز التكوين المستقطبة لمترشحي جهة طنجة تطوان الحسيمة حسب التخصصات 
 

يا المطلوبة  التخصص   مركز التكوين  البكالور

 تقنيات الكهرباء 

 العلوم والتكنولوجيات الكهربائية

 البكالوريا المهنية مسلك الصيانة الصناعية 

اإللكتروتيكنيك وأجهزة   المهنية مسلكالبكالوريا 

 التواصل 

 البكالوريا المهنية مسلك النظم اإللكترونية والرقمية

 العلوم الرياضية )ب(

الثانوية التأهيلية 

المهدي بن بركة  

 وجدة 

 األنظمة الكهروبية 

 العلوم والتكنولوجيات الكهربائية

 والرقميةالبكالوريا المهنية مسلك النظم اإللكترونية 

اإللكتروتيكنيك وأجهزة   البكالوريا المهنية مسلك

 التواصل 

 البكالوريا المهنية مسلك الصيانة الصناعية 

 الرياضية )أ( و )ب( العلوم

 الفيزيائية العلوم

الثانوية التأهيلية 

 موالي يوسف طنجة

الوسائط المتعددة 

 وتصميم مواقع الويب 

 الكهربائيةالعلوم والتكنولوجيات 

 العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية 

 البكالوريا المهنية مسلك الصيانة المعلومياتية والشبكات 

 الرياضية )أ( و )ب( العلوم

 الفيزيائية العلوم

 الحياة واألرض  علوم

 الزراعية  العلوم

الثانوية التأهيلية 

 التقنية ـ تازة  

األنظمة والشبكات 

 المعلومياتية 

 الكهربائية التكنولوجياتالعلوم و

 العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية 

 البكالوريا المهنية مسلك الصيانة المعلومياتية والشبكات 

 الرياضية )أ( و )ب( العلوم

 العلوم الفيزيائية

الثانوية التأهيلية 

 الفارابي سال  

 تطوير نظم اإلعالم

 العلوم والتكنولوجيات الكهربائية

 والتكنولوجيات الميكانيكية العلوم 

 البكالوريا المهنية مسلك الصيانة المعلومياتية والشبكات 

 الرياضية )أ( و )ب( العلوم

 الفيزيائية العلوم

 الحياة واألرض  علوم

 الزراعية  العلوم

الثانوية التأهيلية 

 البادسي الحسيمة 

 الصيانة الصناعية

 العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية 

 العلوم والتكنولوجيات الكهربائية

 البكالوريا المهنية مسلك الصيانة الصناعية 

اإللكتروتيكنيك وأجهزة   البكالوريا المهنية مسلك

 التواصل 

 )أ( أو )ب(العلوم الرياضية 

 العلوم الفيزيائية

الثانوية التأهيلية ابن 

 سينا 

 القنيطرة 
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 طنجة تطوان الحسيمة حسب التخصصات مراكز التكوين المستقطبة لمترشحي  جهة 
 

 

يا المطلوبة  التخصص   مركز التكوين  البكالور

 التسيير اإلداري 

 االقتصادية  العلوم

 علوم التدبير المحاسباتي

 البكالوريا المهنية مسلك تسيير ضيعة فالحية

 البكالوريا المهنية مسلك التجارة 

 البكالوريا المهنية مسلك المحاسبة 

 البكالوريا المهنية مسلك اللوجستيك

 الرياضية )أ( و )ب( العلوم

 الفيزيائية العلوم

 الحياة واألرض  علوم

 اآلداب والعلوم اإلنسانية 

الثانوية التأهيلية 

 الربـــاط  –الليمون 

 تجاري -تقنو

 العلوم والتكنولوجيات الكهربائية

 العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية 

 البكالوريا المهنية مسلك النظم اإللكترونية والرقمية

اإللكتروتيكنيك وأجهزة   البكالوريا المهنية مسلك

 التواصل 

 الرياضية )أ( و )ب( العلوم

 الفيزيائية العلوم

الثانوية التأهيلية عبد  

 هللا كنون الخميسات 

تدبير المقاوالت الصغرى 

 والمتوسطة 

 االقتصادية  العلوم

 التدبير المحاسباتيعلوم 

 البكالوريا المهنية مسلك تسيير ضيعة فالحية

 البكالوريا المهنية مسلك التجارة 

 البكالوريا المهنية مسلك المحاسبة 

 البكالوريا المهنية مسلك اللوجستيك

 الرياضية )أ( و )ب( العلوم

 الفيزيائية العلوم

 الحياة واألرض  علوم

 الزراعية  العلوم

 التأهيليةالثانوية 

 ابن سينا 

 القنيطرة 

 التدبير السياحي 

 االقتصادية  العلوم

 علوم التدبير المحاسباتي

 البكالوريا المهنية مسلك تسيير ضيعة فالحية

 البكالوريا المهنية مسلك فنون الطبخ

 البكالوريا المهنية مسلك خدمات الطعامة

 الرياضية )أ( و )ب( العلوم

 الفيزيائية العلوم

 الحياة واألرض  علوم

 الزراعية  العلوم

 اآلداب والعلوم اإلنسانية 

الثانوية التأهيلية 

 الخوارزمي شفشاون 

 التدبير التجاري

 االقتصادية  العلوم

 علوم التدبير المحاسباتي

 البكالوريا المهنية مسلك التجارة 

 البكالوريا المهنية مسلك المحاسبة 

 اللوجستيكالبكالوريا المهنية مسلك 

 الرياضية )أ( و )ب( العلوم

 الفيزيائية العلوم

 الحياة واألرض  علوم

 الزراعية  العلوم

الثانوية التأهيلية 

 موالي يوسف طنجة
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يا المطلوبة  التخصص   مركز التكوين  البكالور

 فنون وصناعات الطباعة 

 الفنون التطبيقية 

 البكالوريا المهنية مسلك تصميم األزياء 

 (ب)و  (أ)الرياضية  العلوم

 الفيزيائية العلوم

الثانوية التأهيلية 

 الليمون الربـــاط 

 

 المحاسبة والتسيير 

 االقتصادية  العلوم

 علوم التدبير المحاسباتي

 البكالوريا المهنية مسلك التجارة 

 البكالوريا المهنية مسلك المحاسبة 

 البكالوريا المهنية مسلك اللوجستيك

 (ب)و  (أ)الرياضية  العلوم

 الفيزيائية العلوم

 الحياة واألرض  علوم

 الزراعية  العلوم

التأهيلية الثانوية 

 طنجة موالي يوسف

 مساعد إدارة المطعمة 

 االقتصادية  العلوم

 علوم التدبير المحاسباتي

 البكالوريا المهنية مسلك تسيير ضيعة فالحية

 فنون الطبخالبكالوريا المهنية مسلك 

 خدمات الطعامةالبكالوريا المهنية مسلك 

 (ب)و  (أ)الرياضية  العلوم

 الفيزيائية العلوم

 الحياة واألرض  علوم

 الزراعية  العلوم

 اآلداب والعلوم اإلنسانية 

معهد التكنولوجيا  

الفندقية والسياحة  

 أصيال

فن الطبخ، فن المطعمة 

 والخدمات

 االقتصادية  العلوم

 علوم التدبير المحاسباتي

 البكالوريا المهنية مسلك تسيير ضيعة فالحية

 فنون الطبخالبكالوريا المهنية مسلك 

 خدمات الطعامةالبكالوريا المهنية مسلك 

 (ب)و  (أ)الرياضية  العلوم

 الفيزيائية العلوم

 الحياة واألرض  علوم

 الزراعية  العلوم

 انية اآلداب والعلوم اإلنس

معهد التكنولوجيا  

الفندقية والسياحة  

 أصيال
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في المهن تقنيين متخصصين  إلى تكوين  طنجة و ورزازات،  و    وجدةالمتواجدة بكل من  معاهد  هذه ال  تهدف

 . بالطاقات المتجددة والنجاعة الطاقية المرتبطة 

الطالب  يحصل  البكالوريا،  بعد  سنتين  المعاهد  بهذه  الدراسة  على  تستغرق  بعدها  "التقني  دبلوم    الناجح 

 في الشعب التالية:   المتخصص"
  

 التخصصات 
 

 المؤسسات 

 التخصصات 
 أنظمة الطاقة الريحية 

Systèmes Eoliens 

(SEO) 

 النجاعة الطاقية  

Efficacité Energétique 

(EE) 

 أنظمة الطاقة الشمسية 

Système Energie Solaire 

(SES) 

IFMEREE   وجدة   *  * 
IFMEREE طنجة  *  *  * 

IFMEREE  ورزازات   *  * 
 

 . www.ifmeree.maزيارة الموقع اإللكتروني هذه الشعب، يرجى  عن للمزيد من المعلومات ملحوظة: 
 

 الولوج شروط 
 

للشروط التالية: مسلك التقني المتخصصيخضع الولوج إلى     

 سنة عند بداية التكوين؛  30أال يتجاوز عمر المترشح)ة(  ❖

 أن يكون المترشح )ة( حاصال على:  ❖

   الشعب التالية:شهادة البكالوريا )علمية أو تقنية أو مهنية( في إحدى 

 (STE)العلوم والتكنولوجيا الكهربائية    -                        (PC)العلوم الفيزيائية والكيمياء  -

 (STM)العلوم والتكنولوجيا الميكانيكية  -                          (SVT)علوم الحياة و األرض  -

 INDU)-(PROمهني صناعي  -                           (SMA) -أ -العلوم الرياضية  -

                          (SMB)  -ب  -العلوم الرياضية  -

  .أو تقني في تخصص مرتبط بالشعبة، وذلك في حدود عدد المقاعد المسموح بها 

 اجتياز مباراة الولوج بنجاح. ❖
 

 مراحل المباراة
 

    في اآلجال المحددة التسجيل المسبق وإرسال ملف الترشيح اإللكتروني عبر استمارة التسجيل عبر اإلنترنت

 : في إعالن المباراة لذلك

    ملء استمارة التسجيل من خالل الرابط التاليinscription.ifmeree.ac.ma  .    وترسل الوثائق
 المطلوبة الستكمال التسجيل، وذلك عبر منصة التسجيل. 

 الوثائق المطلوبة : 

  :للحاصلين على شهادة البكالوريا 

 )من كال الجهتين(؛ CNI) نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ) - 

 نسخة من شهادة البكالوريا؛  - 

 نسخة من بيان النقط )البكالوريا(؛  - 

من    -  )نسخة  وقدره  التسجيل  ملف  واجب  أداء  )  100ورقة  لالسترداددرهم(  قابلة  في  غير   )

 IFMEREEحساب البنك الخاص بمعاهد : 

Attijariwafa banque N :007 780 0006949000000381 65 

IFMEREE 
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    :للتقنيين 

 )من كال الجهتين(؛ CNI) نسخة من بطاقة التعريف الوطنية ) -

 المحصل عليه؛ نسخة من دبلوم التقني  - 

 نسخة من بيان النقط )دبلوم التقني(؛  - 

 -  ( وقدره  التسجيل  ملف  واجب  أداء  ورقة  من  )  100نسخة  لالسترداددرهم(  قابلة  في  غير   )

 IFMEREEحساب البنك الخاص بمعاهد : 

Attijariwafa banque N :007 780 0006949000000381 65 

 

   التسجيل منصة  نفس  في  القبول  امتحان  أجل  من  والمختارين  المقبولين،  المترشحين  لوائح  نشر 

inscription.ifmeree.ac.ma ؛ في اآلجال المحددة لذلك 

 )وذلك من أجل تقييم دوافع المترشح)ة( ومهاراته؛ مباراة الولوج: مقابلة شفوية )حضوريا أو عن بعد ، 

  على أساس نقط االمتحان الوطني للبكالوريا واالختبار الشفوي؛ القبول النهائي سيتم 

  نشر النتائج النهائية )القائمة الرئيسية(؛ 

  تسجيل المترشحين المقبولين بصفة نهائية في اآلجال المحددة لذلك؛ 

 نشر نتائج قوائم االنتظار؛ 

  لذلك. التسجيل النهائي للناجحين من قوائم االنتظار في اآلجال المحددة 

 
 

 ملحوظة 
 

زيارة   ❖ المترشحين  على  اإللكترون   يتعين  منتظمة،   inscription.ifmeree.ac.ma  يالموقع  بصفة 

، ولمتابعة  لالطالع على معلومات أدق وأوفى حول اآلجال المحددة إلجراءات الترشيح ومباراة الولوج

 . نهائياالمترشحين المقبولين  تسجيل وكذا إجراءات  واإلعالن عن النتائجطلب الترشيح 

 سيتم حذف أي ملف غير مكتمل أو به معلومات غير صحيحة أثناء عملية االنتقاء األولي.  ❖
 

 

 للتواصل 
 

 عناوين البريد اإللكتروني  المؤسسة 
 أرقام الهواتف 

 المحمول  الثابت

IFMEREE  وجدة Concours-oujda@ifmeree.ac.ma 05 36 70 50 59 07 67 40 21 96  

IFMEREE  طنجة Concours-tanger@ifmeree.ac.ma 05 39 39 51 40 06 61 76 79 13  

IFMEREE  ورزازات 
Concours-

ouarzazate@ifmeree.ac.ma 
06 66 81 93 72  06 62 73 51 21 

 

 

 مساء   17h30minإلى 09h تستقبل المكالمات من اإلثنين إلى الجمعة من الساعة

  .12hإلى   9hويوم السبت من الساعة 
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 أهداف التكوين 
 

والجماعات  العمومية  والمؤسسات  باإلدارات  للعمل  متخصصين  تقنيين  تكوين  إلى  المعهد  بهذا  التكوين  يهدف 

 . تقني متخصصيحصل في نهايتها المتخرج على دبلوم  سنتينمدة التكوين  الترابية والقطاع الخاص. وتستغرق 
 

 نظام الولوج 
 

 عن طريق االنتقاء السنة األولى    المعادن بتويسيت، مباراة ولوجنظم معهد  ،  2022-2023  برسم السنة الدراسية

 في الشعب التالية:  تقنيين متخصصينلتكوين 

 ؛الكهروميكانيك واألنظمة الذاتية -

 . الهندسة الطبوغرافية -

 مقعدا لكل شعبة(.  33( مقعدا، )66ويبلغ عدد المقاعد المتباري بشأنها ستة وستون ) 
 

 شروط الولوج 
 

التقنية    * أو  العلمية  البكالوريا  شهادة  على  الحاصلين  المترشحين  وجه  في  المباراة  هذه  المهنيةتفتح  ما  أو  أو 

 في الشعب التالية:  يعادلها

 العلوم التجريبية )العلوم الفيزيائية، علوم الحياة واألرض(؛ -

 ؛ العلوم الرياضية -

 الكهرباء، الكهرباء الصناعية؛ العلوم والتكنولوجيات الكهربائية، تقنيات  -

الميكانيكي،    - التصنيع  الصناعية،  الميكانيك  الميكانيكية،  الصناعة  الميكانيكية،  والتقنيات  العلوم 

 الصيانة الصناعية.

المترشحين    * التقنييقبل  دبلوم  بالشعب   الحاصلين على  الصلة  ذات  التخصصات  إحدى  في  معادلة  أو شهادة 

من عدد المقاعد المخصصة للشعبة المعنية. وذلك عن طريق دراسة النتائج   %10المتوفرة بالمعهد، في حدود  

 المحصل عليها في سلك التقني واجتياز اختبار كتابي أو شفوي.

 .شتنبر 30  عند حدود تاريخ بداية التكوين  سنة 30يشترط على جميع المترشحين أن ال يتجاوز عمرهم   *
 

 ملف الترشيح 
 

 يحتوي ملف الترشيح على الوثائق التالية: 

 :بالنسبة للحاصلين على البكالوريا ❖

 من  www.imt.ac.ma* تعبئة استمارة الترشيح عبر البوابة اإللكترونية لمعهد المعادن بتويسيت 

 ؛في إعالن المباراة في اآلجال المحددة لذلكطرف المترشح)ة( مع طبعها 

 * يعتبر الترشيح الغيا، إذا تضمنت استمارة الترشيح معلومات غير صحيحة أو ناقصة؛

 . www.imt.ac.maاتهم عبر البوابة االلكترونية لمعهد المعادن بتويسيت * على المرشحين تتبع ترشيح
 

 :بالنسبة الحاصلين على دبلوم تقني أو شهادة معادلة ❖

 * السيرة الذاتية للمترشح)ة(؛

 دبلوم التقني أو ما يعادله، أو شهادة النجاح؛ ال* نسخة من 

 بيانات النقط المحصل عليها في سلك التقني أو ما يعادله. * نسخ من  

،  imt.institut@gmail.com* يرسل الملف، بعد المسح الضوئي للوثائق، إلى العنوان االلكتروني التالي  

 في موضوع  مراسلة البريد اإللكتروني. . "Passerelles"  أو"ممرات" :  عبارة مع اإلشارة وجوبا  إلى

 IMT  

http://www.imt.ac.ma/
mailto:imt.institut@gmail.com
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 مالحضة: 

  يعتبر ال غيا كل ملف ناقص أو لم يتوصل به في اآلجال المحددة لذلك في إعالن المباراة؛ 

   البريدي العنوان  طريق  عن  الشفوي  أو  الكتابي  االختبار  الجتياز  المقبولين  المترشحين  استدعاء  يتم 

 وااللكتروني والهاتف.

   اإللكترونية البوابة  على  وكذا  بالتويسيت،  المعادن  بمعهد  للمباراة  النهائية  النتائج  عن  اإلعالن  يتم 

www.imt.ac.ma. 
 

 للتواصل 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ؛ 64850عبر وجدة الرمز البريدي  / معهد المعادن بتويسيت

      .www.imt.ac.ma :اإللكترونيالموقع 

 03 40 65 36 05الهاتف: 

 96 40 65 36 05 الفاكس: 

http://www.imt.ac.ma/
http://www.imt.ac.ma/
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 أهداف التكوين 
 

 تستغرق   ،الصناعة و المعادن ييهدف التكوين بمعهد المعادن بمراكش إلى تكوين تقنيين متخصصين في مجال 

 . ( Technicien Spécialisé).ا المتخرج على دبلوم تقني متخصص ميحصل في نهايته ،مدة التكوين سنتين
 

   التخصصات
 

 

 الترشيح  شروط
 

 يشترط في المترشح أن يكون:

البكالوريا    - شهادة  على  المهنية  حاصال  البكالوريا  التالية:    شعبالفي  أو  الفيزيائية،   والمسلك  )العلوم  التجريبية  العلوم 

 العلوم والتكنولوجيا الكهربائية، تقنيات الكهرباء،   –العلوم الرياضية  -(علوم الحياة واألرض

   ، الصناعة الميكانيكية. أو العلوم و التكنولوجيات الميكانيكية ،العلوم الرياضيةوما فوق( أو  

المترشحي  - قبول  التقني  ويتم  الحاصلين على دبلوم  المتوفرة  ن  بالشعب  التخصصات ذات الصلة  ما يعادله في إحدى  أو 

، عن طريق دراسة النتائج المحصل عليها في من عدد المقاعد المخصصة للشعبة المعنية   10%بالمعهد و ذلك في حدود  

 سلك التقني واجتياز اختبار كتابي وشفوي. 

 ويشترط على حاملي شهادة البكالوريا في العلوم التجريبية والكيمياء ميزة البأس به على األقل. * 

 في تاريخ بداية التكوين في شهر شتنبر.   سنة 30ويشترط على جميع المترشحين أالا يتعدى عمرهم   -

 ملف الترشيح 
 

 بالنسبة للمترشحين الحاصلين على شهادة البكالوريا: *
من طرف المترشح)ة(        www.emm.ac.maتعبئة استمارة الترشيح عبر البوابة اإللكترونية لمعهد المعادن بمراكش    -

 و طبعها. في اآلجال المحددة في إعالن المباراة؛ 

 بصف منتظمة لتتبع مآل ترشيحاتهم.  www.emm.ac.maبمراكش  على المترشح )ة( تفقد البوابة اإللكترونية للمعهد  -

 يعتبرالترشيح الغيا إذا تضمنت استمارة الترشيح معلومات غير صحيحة أو ناقصة.  -

 بالنسبة للمترشحين الحاصلين على دبلوم التقني *
 الهاتفي؛( مع اإلشارة إلى  رقمه  CVسيرة ذاتية للمترشح)ة( ) -

 نسخة مصادق عليها من دبلوم التقني أو ما يعادله أو شهادة النجاح مصادق عليها؛ -

 نسخ من بيانات النقط المحصل عليها في سلك التقني أو ما يعادله مصادق عليها. -

التالي:    - اإللكتروني  العنوان  إلى  للوثائق   الضوئي  المسح  بعد  الملف  في   concours.passrelle@emm.ac.maيرسل  وذلك 
 في موضوع مراسلة البريد اإللكتروني.   "passrelles اآلجال المحددة في إعالن المباراة، مع اإلشارة وجوبا إلى عبارة "ممرات" أو "

للمترشح)ة(   الشفوي سواء عن طريق العنوان البريدي وااللكترونيالجتياز االختبار الكتابي و  سيتم استدعاء المترشحين المقبولين    -

  والهاتف.

 اإلعالن عن نتائج المباراة: 
 

 www.emm.ac.ma تنشر النتائج النهائية للمباراة  بمعهد المعادن بمراكش ، وبالموقع االلكتروني لمعهد المعادن بمراكش •
 

 
 
 
 
 

 الدبلوم المحصل عليه مدة التكوين  التخصصات 

 Géologie Appliquée))الجيولوجيا التطبيقية   

 دبلوم تقني متخصص  سنتان 
 ( (Mines et Carrières المعادن والمقالع  

 Chimie Industrielle))الكيمياء الصناعية  

 (    (Électromécanique  الكهروميكانيك

IMM 

 .40000مراكش المنارة   كليز، 2402المشعر الحرام، إسيل، ص.ب:  محج  المعادن بمراكش معهد

 05.24.31.33.65الفكس:     –   05.24.30.97.79الهاتف: 

 www.emm.ac.maالموقع 

 للتواصل 

http://www.emm.ac.ma/
http://www.emm.ac.ma/
mailto:concours.passrelle@emm.ac.ma
http://www.emm.ac.ma/
http://www.emm.ac.ma/
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 أهداف التكوين 
 

في مهن الهيدروليك، التطهير السائل، أو  ومؤهلين  متخصصينبالمركز إلى إعداد أطر   التناوبي يهدف التكوين

بشكل تناوبي  على مدى سنتين و "،فيوليا " ل التكوين الكهرباء. بشراكة مع أكاديمية باريس وشبكة مراكز

 ومتدرج. 
 

 المنهج الدراسي 
 

 بشكل تناوبي ومتدرج وذلك على الشكل التالي:   ايتضمن المنهج الدراسي تكوين

 مهنة؛  16سنة أولى جذع مشترك ويتضمن  •

 سنة ثانية ويتم التكوين فيها حسب المهن:  •

 مهنة(.  13الهيدروليك ) -

 مهنة(. 13) الصحيالصرف  -

 مهنة (.  13الكهرباء ) -
 

 شروط االلتحاق والتسجيل
 

 يشترط في المترشح)ة( ما يلي : 

 مغربية؛جنسية  •

 ؛ أوالتقنيةة أن يكون حاصال على شهادة البكالوريا في الشعب العلمي  •

 سنة عند تاريخ إجراء المباراة.  20السن أقل من  •

 مراحل المباراة 

 االنتقاء االولي باالعتماد على معدل البكالوريا المحصل علية من طرف المترشح)ة(   •

 اختبار كتابي  •

 اختبار شفوي  •
 

 ملف الترشيح 
 

 يتكون ملف الترشيح من الوثائق التالية: 

 يتم تحميله عبر الموقع اإللكتروني: ،التسجيل الجتياز المباراةطلب تقديم   •

https://www.amendis.ma/ar/    

 شهادة البكالوريا.   •

 طلب التسجيل الجتياز المباراة •

 صورة؛  4 •

 الذاتية؛السيرة  •

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها؛ •

 عليهما.والثانية من البكالوريا مصادق  للسنة األولى   بيان النقط أصلي من نسخة •

 أظرفة متنبرة تحمل عنوان ولي المترشح.  4 •
 

 للتواصل 
 

 
 
 

 

 CFC 

 مركز التكوين والتأهيل أمانديس

 المنطقة الصناعية تطوان 

 طريق مرتيل 
https://www.amendis.ma/ar/ 

https://www.amendis.ma/ar/
https://www.amendis.ma/ar/
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د    ذات  العمومية الجامعية المؤسسات  في البكالوريا شهادة لحاملي الموحد  االلكتروني القبول منصة ت ع ت م 

 ذات االستقطاب  الجامعية للمؤسسات  األولى السنة لولوج الترشيحات  تدبير في "توجيهي" المحدود  االستقطاب 

 :التالية المحدود 

 ؛(EST)للتكنولوجيا  العليا المدارس -

 (؛ FSTوالتقنيات  ) العلوم كليات -

 (ENSAD).والتصميم  للفن العليا الوطنية المدرسة -

جميع مدعوون أنتم الترشيح، في الشروع وقبل المسطرة هذه حول كاملة معلومات  على وللحصول  لتصفح 

 الجدولة  المستخدم، دليل الدخول، تسجيل كيفيات  التكوين، وعرض  المؤسسات  تقديم سيما: ال المنصة، أركان

 www.tawjihi.ma :التالي العنوان على وذلك المتكررة، واألسئلة الزمنية

االلتزام  التالية المراحل اتباع عليكم  يتوجب  بالمنصة المتاحة التكوينات  إحدى لولوج الترشيح أجل ومن  مع 

 :مرحلة لكل المحددة بالتواريخ
 

    اإللكترونية: بالمنصة الدخول تسجيل -1
 

 االستقطاب المحدود  ذات  العمومية الجامعية للمؤسسات  األولى السنة ولوج في يرغب  مترشح)ة(  كل على  يجب 

 حسب  وذلك بالمنصة اإللكترونية، العملية لهذه المخصص  بالركن الدخول بتسجيل يقوم أن المسطرة بهذه المعنية

 : )أجنبية أو وطنية( عليها  المحصل البكالوريا شهادة نوعية
 

 أو  المغربية البكالوريا لشهادة الثانية السنة في المسجلين األحرار أو المتمدرسين رشحينتالم دخول تسجيل

 :الشهادة  هذه على الحاصلين

 :يلي  بما القيام عليكم فيتعين المترشحين، من الفئة هذه من كنتم إذا

 الخاص  في الفضاء "حسابك إحداث" على الضغط خالل من بالمنصة التسجيل طلب  البداية، في عليكم، يجب  -1

 .المتاحين االختيارين ضمن "مغربية  بكالوريا" واختيار الدخول بتسجيل

مسار،( بكم   الخاصة المعلومات  بعض  تتضمن التي االستمارة بتعبئة مطالبون أنتم ذلك، بعد   -2  رقم رمز 

 تسجيل". " على  والضغط ).الهاتف... رقم للتعريف، الوطنية البطاقة

أو بريدكم   (taalim.maاإللكتروني، ) بريدكم عبر وتوافيكم، بالمنصة تسجيلكم طلب  بمعالجة اإلدارة تقوم  -3

باسم  بعناية االحتفاظ عليكم يجب رمز تفعيل الحساب.   يتضمن ، حسب اختياركم، بإشعاراإللكتروني الشخصي

 الترشيح مسلسل للترشيح طوال الشخصي لفضائكم للولوج الستخدامهما مدعوون ألنكم السر وكلمة المستخدم

 .واالنتقاء
 

 على  الحاصلين أو األجنبية البكالوريا لشهادة الثانية السنة  في المسجلين المغاربة المترشحين دخول تسجيل

 :الشهادة هذه

 :يلي  بما القيام عليكم فيتعين المترشحين، من الفئة هذه من كنتم إذا

 الخاص  في الفضاء "حسابك إحداث" على الضغط خالل من بالمنصة التسجيل طلب  البداية، في عليكم، يجب  -1

 .المتاحين االختيارين ضمن "أجنبية بكالوريا" واختيار الدخول بتسجيل

 البريد  الحالة المدنية،(بكم   الخاصة  المعلومات  بعض  تتضمن التي االستمارة بتعبئة مطالبون  أنتم ذلك، بعد  -2

 .).الخ المؤسسة، البكالوريا، شهادة على الحصول بلد  اإللكتروني،
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 باالستمارة،  تمت  تعبئته الذي االلكتروني البريد  عبر وتوافيكم، بالمنصة تسجيلكم طلب  بمعالجة اإلدارة تقوم  -3

طلبكم إعالم أو المنصة لولوج السر وكلمة المستخدم اسم يتضمن بإشعار  طلب  قبول عدم حالة في برفض 

وكلمة باسم بعناية االحتفاظ عليكم  يجب التسجيل،    للولوج الستخدامهما مدعوون ألنكم السر المستخدم 

 .واالنتقاء مسلسل الترشيح طوال للترشيح الشخصي لفضائكم
 

 :هامة مالحظة

اإللكتروني عبر اإلدارة، توصل بعد  إال  نهائيا بالمنصة تسجيلكم طلب  يعتبر ال   البريد 
)(bacetranger@tawjihi.ma  المحددة لذلكفي اآلجال   المطلوبة الوثائق لجميع متضمنا ترشيحكم بملف 

 . Mo 10 اإللكتروني  بالبريد المرسلة الوثائق حجم يتعدى أال ويجب
 

 :اإللكتروني حسابكم نسيان حالة في

 :عليكم  فيتعين اإللكتروني ، لحسابكم الولوج  من تمكنكم وعدم الدخول بتسجيل قيامكم حالة في

 .الدخول بتسجيل الخاص  الفضاء في  "حساب  نسيان" على الضغط -1

 التأكد  بعد .شاشتكم على ستظهر التي  االستمارة في للطالب  الوطني الرقم أو مسار رمز إدخالب  مطالبون أنتم   -2

منكملستط المعطيات، قاعدة في المترشح)ة( تواجد  من المنصة  بريدكم ب  الجديد  تعبئة   والنقط اإللكتروني 

 . الجهوي أو االمتحان الوطني في والفرنسية العربية اللغتين في عليها المحصل

 الخاص  لولوج فضائكم السر وكلمة المستخدم باسم جديد  من وموافاتكم االلكتروني حسابكم تغيير قبول يتم  -3

 .االستمارة في المعبأة المعلومات  صحة من التأكد  بعد  بالمنصة
 

 الترشيح(  رغبات عن التعبير (الترشيحات إدخال -2
 

 السر الخاصة  وكلمة المستخدم اسم إدخال المرجو للمنصة، دخولكم بتسجيل الخاصة بالمعلومات  توصلكم بعد 

 رغبات  عن في التعبير والشروع "الدخول  تسجيل" على الضغط ثم الدخول، لتسجيل المخصص  بالفضاء بكم

 :التالية  المراحل عبر الترشيح

 حقوق ميثاق"على وموافقتكم اطالعكم بتأكيد  مطالبون أنتم للمنصة، دخول تسجيل عملية أول بعد  مباشرة -1

 ؛ "رشحتالم وواجبات

 اقتراحات ترشيحاتي،  :التالية األركان يضم الذي الخاص  لفضائكم ستلجون الدخول، تسجيل عملية نجاح بعد   -2

 ؛وإشعارات الولوج

 عن "ترشيحاتي"ركن   في البحث  يمكنكم الترشيح، رغبات  عن التعبير تاريخ من األول اليوم من اعتبارا -3

 معايير باستخدام ،)البكالوريا  حسب مسلك(تكوين   بكل المتعلقة القبول معايير على بناء لكم المتاحة التكوينات 

 (؛ الجامعة... المدينة، ، المؤسسة )نوع البحث 

 جدول  في التي تهمكم التكوينات  انتقاء طريق عن الترشيح رغبات  إضافة يمكنكم البحث، عمليات  خالل من  -4

 ؛ "إضافة" على والضغط البحث،

 المحدد النتهاء التاريخ قبل وذلك المختارة التكوينات  إلغاء أو ترتيب  تغيير يمكنكم "ترشيحاتي" جدول في  -5

 .الترشيح رغبات  عن التعبير
 

 :هامة مالحظات

 .األكثر تكوينا على  10 باختيار المنصة تسمح -

 من مؤسسات  تكوينات  بين المزج أو المؤسسات  نوعية نفس من التكوينات  وترتيب  اختيار )ة( للمترشح يمكن  -

 .الالئحة نفس في مختلفة

 .االختيارات  إلدخال أجل آخر انقضاء قبل االختيارات  وترتيب  الئحة تغيير  للمترشح)ة( يمكن -

 تعتمد  توجيهي""منصة   بأن التذكير يجب  الصدد، هذا وفي  .كبيرة أهمية  التكوين اختيارات  ترتيب  يكتسي  -

 المترشح)ة( تمكن عدم وفي حالة االستحقاق. على بناء المترشحين ترتيب  عملية في مترشح لكل األول االختيار

 .دواليك وهكذا االختيار الثاني إلى االنتقال يتم األول، اختياره في مقعد  على الحصول من 
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 التي جميع الرغبات  إلغاء يتم اختياراته، من اختيار أي في  مقعد  على الحصول من المترشح)ة(  تمكن  حالة في  -

 .ونهائي أوتوماتيكي بشكل الترتيب  في االختيار هذا تلي
 

 الولوج   مقترحات عن اإلجابة -3
 

 أو بمؤسسة ممكن تعيين بأفضل األمر ويتعلق .للولوج بمقترح واحد  )ة( المترشح  موافاة  تتم مرحلة، كل خالل

 المحتسب  والمعدل الترشيح، رغبات  عن التعبير مرحلة عنها في المعبر االختيارات  على بناء وذلك تكوين،

 .تكوين كل في لالنتقاء

 من انتقاؤكم لولوجه تم  الذي التكوين على االطالع  يمكنكم القبول، مقترحات  لعرض  المحدد  التاريخ  من اعتبارا

 ."الولوج  اقتراح" ركن خالل

مقترحات  لتثبيت  المحددة الزمنية المدة خالل ،"الولوج اقتراح" على المنصة عبر اإلجابة، عليكم  يتوجب 

 :التالية  األجوبة من واحد  جواب  باختيار القبول،
 

 :المقدم المقترح نهائي بشكل أقبل -1

مقعد  ويتم اإللكترونية، المنصة طرف من المقدم  القبول مقترح تؤكدون الجواب، هذا باختياركم  لكم حجز 

 .المحددة بالمؤسسة قبل انتهاء اآلجال األصلية الباكالوريا شهادة إيداع اشتراط مع المقترحين، والمسلك بالمؤسسة

 .التالية المرحلة إلى  المرحلة دون الحاجة للمرور هذه في ترشيحكم إليداع الملف و بهذا تنتهي عملية
 

 :أفضل اقتراح ألي بترشيحي أحتفظ ولكن المقدم، الولوج مقترح أقبل -2

االحتفاظ  اإللكترونية، المنصة طرف من المقدم  القبول مقترح تقبلون الجواب، هذا باختياركم  بالترشيح مع 

مقعدا المنصة لكم تحجز وبهذا التالية، االنتقاء مرحلة في أفضل لعرض   والمسلك  بالمؤسسة اإللكترونية 

 .الموالية  المرحلة مقترح على إجابتكم غاية إلى المقترحين
 

 :الترشيح مسلسل نهائيا وأغادر المقدم الولوج مقترح أرفض -3

 النهائي  وتؤكدون التخلي اإللكترونية، المنصة طرف من المقدم القبول مقترح ترفضون الجواب، هذا باختياركم

 .)األولى والثانية (مراحلها  بمختلف االنتقاء بعملية المتعلقة الترشيح طلبات  جميع عن

 على مقترح  فيه تحصل الذي االختيار قبل المرتبة المترشح اختيارات  "االنتظار  في اختيارات" فضاء يتضمن

للمترشح، التي التكوينات  الفضاء هذا في الواردة االختيارات  وتشمل ترشيحاته.  الئحة  في  للولوج  الذي  يمكن 

 يحصل أن الولوج، على مقترح "أفضل  اقتراح ألي بترشيحي أحتفظ ولكن المقدم الولوج مقترح أقبل"ب  أجاب 

 .التكوينات  هذه في مقاعد  حالة شغور في االستحقاق، على بناء الموالية، المراحل في للولوج مقترحات  على فيها
 

 :هامة مالحظات

 كل  في مقترحات الولوج عن لإلجابة المحددة الفترة خالل الولوج اقتراح عن الجواب  تغيير للمترشح يمكن  -

 طلب  أي قبول يكمن نهائي، وال كجواب الفترة هذه انقضاء قبل للمترشح)ة(  جواب آخر  المنصة . وتعتمدمرحلة

 .ذلك بعد الجواب لتغيير

 فقط المترشحون  هم فيها قبولهم تم التي المؤسسة  في األصلية البكالوريا شهادة بإيداع المطالبون المترشحون  -

 ." المقدم المقترح نهائي بشكل أقبل"ب  أجابوا الذين

 "أقبل :فقط  جوابين اثنين على تقتصر المرحلة الثانية في الولوج  لمقترحات  المترشحين أجوبة أن التذكير يجب  -

 .الترشح" نهائيا مسلسل وأغادر المقدم الولوج مقترح أرفض"أو  المقدم" المقترح نهائي بشكل

 لذلك،  داخل اآلجال المحددة الترشيح،  مراحل من مرحلة أي في الولوج مقترح  على اإلجابة عدم اعتبار سيتم -

 .المقدم ومغادرة مسلسل الترشيح بصفة نهائية للمقترح  نهائي رفض بمثابة

 مرحلة.في اآلجال المحددة لذلك في كل  المعنية  المؤسسة في األصلية البكالوريا شهادة إيداع يتم -
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 مرحلة  كل في لذلك المحددة الفترة خالل التسجيل  ملف إيداع - 4
 

 إليداع شهادة مدعوون أنتم  ،"المقدم المقترح نهائي بشكل أقبل  " لجواب  واختياركم  القبول مقترح تأكيد  حالة في

 .المرحلتين إحدى في لذلك انتهاء اآلجال المحددة  قبل المقترحة بالمؤسسة األصلية  الباكالوريا
 

 المعنية الجامعية بالمؤسسة اإلداري التسجيل - 5
 

تم الجامعية بالمؤسسة النهائي اإلداري التسجيل إجراءات  إلتمام مدعوون أنتم االنتقاء، عملية نهاية في  التي 

 .المعنية المؤسسة تطلبها التي والوثائق البيانات  بجميع اإلدالء مع لذلك، داخل اآلجال المحددة بها للدراسة قبولكم
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 الروافد  المستقبلةالمؤسسة   اإلجازة   بسلك الدراسية المسالك المعرفية الحقول

 والفنون   واآلداب اإلنسانية العلوم

 الرباط  الخامس محمد جامعة األلمانية  الدراسات

 

 المضيق عمالة أصيلة،  طنجة عمالة

 أنجرة، الفحص إقليم الفنيدق، 

 الحسيمة  تطوان طنجة جهة اإليطالية  الدراسات

 البرتغالية  لدراساتا

 الصينية  والثقافة الدراسات

 الحسيمة  تطوان طنجة جهة البيضاء  الدار الثاني الحسن جامعة العربية  باللغة السياسية العلوم والتدبير واالقتصادية القانونية العلوم

 والفنون   واآلداب اإلنسانية العلوم

 الفرنسية  باللغة االجتماع علم

 وزان  إقليم فاس  هللا عبد بن محمد سيدي جامعة األمازيغية  الدراسات

 إقليم تطوان،  إقليم  أصيلة،  طنجة عمالة النفس  لمع

المضيق الحسيمة،  إقليم العرائش،   عمالة 

 شفشاون إقليم أنجرة،  الفحص إقليم الفنيدق، 

 الحسيمة،  إقليم العرائش،  إقليم تطوان،  إقليم األلمانية  الدراسات

 وزان، إقليم شفشاون،  إقليم

 الحسيمة  تطوان طنجة جهة والقانون الشريعة األصيل  التعليم

 مراكش  عياض القاضي جامعة الفرنسية  باللغة السياسية العلوم والتدبير واالقتصادية القانونية العلوم

 الجغرافي  المجال وإعداد تدبير والفنون   واآلداب اإلنسانية العلوم

 األصيل  التعليم

 األدبي  والخطاب العربية اللغة

 الشرعي والخطاب العربية اللغة

 التطبيقية  اللغات

 والتدبير واالقتصادية القانونية العلوم

 الحسيمة  إقليم وجدة  األول محمد جامعة العربية  باللغة القانون

 الفرنسية  باللغة القانون

 والتدبير االقتصادية العلوم

 والفنون   واآلداب اإلنسانية العلوم

 اإلسالمية  الدراسات

 العربية  لدراساتا

 الفرنسية  الدراسات

 اإلنجليزية  الدراسات

 والحضارة  التاريخ

 الجغرافيا 

 العربية  باللغة االجتماع علم

 االسبانية  دراساتال

 الفلسفة 

 إقليم تطوان،  إقليم  أصيلة،  طنجة عمالة األمازيغية  الدراسات

الحسيمة،  العرائش،   المضيق عمالة إقليم 

 شفشاون إقليم أنجرة،  الفحص إقليم الفنيدق، 

 العلوم 

 الحسيمة  إقليم والمعلوميات  الرياضيات علوم

 والتطبيقات  الرياضات علوم 

 فيزياء  المادة علوم

 كيمياء  المادة علوم

 الحياة  علوم

 والكون  األرض علوم

 والتدبير واالقتصادية لقانونيةا  العلوم
 وزان  إقليم مكناس  إسماعيل موالي جامعة العربية  باللغة القانون

 الفرنسية  باللغة القانون

 والفنون   واآلداب اإلنسانية العلوم

 القنيطرة  طفيل ابن جامعة اإلسالمية  الدراسات

 العربية  لدراساتا

 الفرنسية  الدراسات

 اإلنجليزية  الدراسات

 والحضارة  التاريخ

 الجغرافيا 

 العربية  باللغة االجتماع علم

 الفلسفة 

 النفس  علم

 العلوم 

 والمعلوميات  الرياضيات علوم

 والتطبيقات  الرياضيات علوم

 فيزياء  المادة علوم

 كيمياء  المادة علوم

 الحياة  علوم

 والكون  األرض علوم

 الحسيمة  تطوان طنجة جهة أكادير  زهر ابن جامعة المعاصرة  والقضايا الشرعية العلوم األصيل  التعليم

 اإلجازة المؤسسات الجامعية خارج الجهة المستقبلة للطلبة بسلك
  األساسية
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 مسالك البكالوريا  المؤسسة 

معدل االنتقاء  
2018 
75% 

National+25% 
Regional 

معدل االنتقاء  
2019 
75% 

National+25% 
Regional 

معدل االنتقاء  
2020 
75% 

National+25% 
Regional 

معدل االنتقاء  
2021 
75% 

National+25% 
Regional 

معدل  
2022االنتقاء  

75% 
National+25% 

Regional 

ENCG 

MAROC 

SVT/PC 15.45 15.40  14.50 14.50 

S maths 13.45 13.40  12.00 12 

Eco / Gestion 12.55 12.55  12.00 12 

ENSA 

Maroc 

PC 15.40 15.40  15.00 15 

S maths 12.00 12.00  12.00 12.00 

Tech/SVT/Bac pro  16.50 16.50  16.00 15 

ENSAM 

 

SVT/PC 17.25 17.25 
Sélection 
seulement 

Sans Concours 

Sélection 
seulement Sans 

Concours 

16.50 

S maths et Techno 13.40 13.40 12.90 

Bac pro 16.00 16.00 16.50 

F.Médecine 

 

SVT / PC / Agr/ 
S maths 

Rabat : 14.55 
Casa : 15.80 
Fès : 14.80 
Oujda : 14.00 
Marrakech : 
15.20 
Tanger : 14.95 
Agadir : 14.95 

Rabat : 14.42 
Casa : 15.18 
Fès : 14.80 
Oujda : 14.18 
Marrakech : 
14.66 
Tanger : 15.70 
Agadir : 15.03 

12.00 12.00 12.00 

F. M . 

Dentaire 

SVT / PC / Agr/ 
S maths 

Rabat : 16.75 
Casa : 16.95 

Rabat : 16.90 
Casa : 16.90 

12.00 12.00 
12.00 

Pharmacie 

Bac 

SVT / PC / Agr/ 
S maths 

Rabat : 16.80 
Casa : 16.95 

Rabat : 16.80 
Casa : 17.20 

12.00 
12.00 

12.00 

ENA 
SVT / PC / Agr/ 
S maths/Eco/Tech 

15.88 16.16 

Sans Concours, 

sélection 

seulement 

 

(Rabat : 13,90) 

(Agadir : 13,11) 

(Tétouan : 15.30) 

(Fès : 15,47) 

(Oujda : 12,11) 

(Marrakech : Tous 

les candidats ont été 

convoqués) 

14.00 

ENAM 

Meknès 

Agronomie+Bac 
Pro + Bac Mission 

12.00 
Agronomie :12.00 

Bac Pro : 13.69 
Bac Mission: 12.57 

Sélection basée 

sur la note du 
National - Seuils: 

PC 18,95 

SMA 18,74 
SMB 19,10 

SVT 18,19 

Agro 17 
 

S.AGR=14,30 
15.50 

SVT 
SVT (inter Fr) 

15.51 15.47 15.50 15.50 

PC 
PC (inter Fr) 

17.18 17.15 15.50 15.50 

S math A 
S math A (Fr) 

16.85 16.56 15.50 15.50 

S math B 
S math B (Fr) 

16.13 16.69 15.50 15.50 

ISIT  

Tanger 

SVT / PC / Agr/ 
Smaths/Letre/Eco 
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  01.00( بتنفيذ القانون رقم    2000ماي    19)    1421من صفر    15صادر في    1.00.199* ظهير شريف رقم  

 .1194( ص  2000ماي   25)   1421صفر  21  – 4798الجريدة الرسمية عدد  المتعلق بتنظيم التعليم العالي.

بموجب هذا  .2016فبراير    26ل   والموافق  1437جمادى األولى    17الصادر في    2.15.943* المرسوم رقم  

تم تعديل نظام الدراسة بها  المرسوم تم تغيير تسمية مدرسة علوم اإلعالم لتصبح مدرسة علوم المعلومات كما 

 (. 2016مارس   17الموافق ل  1437جمادى الثانية  7  – 6448)الجريدة الرسمية عدد 

تمت   1267-1261ص    1442رجب    3الموافق ل    2021فبراير    15بتاريخ    6961* الجريدة الرسمية عدد  

 إضافة سلك المهندس بالمعهد العالي للدراسات البحرية.

سلك اإلجازة، برسم   التمريضية وتقنيات الصحة* المذكرة الوزارية الخاصة بمباراة ولوج المعاهد العليا للمهن  

 . 2022شتنبر  20بتاريخ    76/22تحت رقم   2022-2023السنة الدراسية 

-2022المذكرة الوزارية الخاصة بولوج كليات الطب والصيدلة وكليتي طب األسنان برسم السنة الجامعية  *  

 . 2022 يونيو 30بتاريخ  655/01رقم  تحت  2023

الوزا المذكرة  الجامعية  *  السنة  برسم  الصيدلة  لشعبة  الثالثة  بالسنة  بااللتحاق  الخاصة  تحت   2023-2022رية 

 . 2022شتنبر  01بتاريخ   771/01رقم 

 2023-2022الجامعية  بالمدارس الوطنية للتجارة والتسيير برسم السنة    الخاصة بااللتحاقلمذكرة الوزارية  * ا

 . 2022يونيو   28 بتاريخ  01/634رقمتحت 

الخاصة ا* الوزارية  الجامعية لمذكرة  السنة  برسم  والتصميم  للفن  العليا  الوطنية  بالمدرسة  -2022  بااللتحاق 

 . 2022يوليوز   08بتاريخ   01/ 683تحت رقم   2023

تحت رقم   2022-2023   بولوج المدارس العليا للفنون والمهن برسم السنة الجامعية المذكرة الوزارية الخاصة *  

 .2022يونيو 28 بتاريخ   01/636

تحت  2022-2023 الجامعيةبولوج المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية برسم السنة   المذكرة الوزارية الخاصة *  

 . 2022 يونيو  28بتاريخ    01/635رقم 

تحت   2023-  2022برسم السنة الجامعية     العليا للتكنولوجياالمذكرة الوزارية الخاصة بااللتحاق بالمدارس  *  

 .2022يوليوز    08بتاريخ   681/01رقم 

الجامعية*   السنة  برسم  والتقنيات  العلوم  كليات  بولوج  الخاصة  الوزارية  رقم   2022-2023  المذكرة   تحت 

 . 2022يوليوز   08بتاريخ   01/682

 2022/  2023رس العليا  برسم السنة الدراسية بااللتحاق باألقسام التحضيرية  للمداالخاصة * المذكرة الوزارية 

 . 2022يونيو   13بتاريخ  040X22تحت رقم 

 2023-2022* المذكرة الوزارية الخاصة بالترشيح لولوج أقسام تحضير شهادة التقني العالي للموسم الدراسي  

 . 2022يونيو   13بتاريخ    039X22 تحت رقم

تحت رقم   2022  -2023اإلجازة في التربية برسم السنة الجامعية    االلتحاق بسلكب* المذكرة الوزارية الخاصة  

 . 2022يوليوز   22بتاريخ   701/01

الخاصة   الوزارية  المذكرة  الجامعية  ب*  السنة  بطنجة برسم  للترجمة  العليا  الملك فهد  بمدرسة   -2023االلتحاق 

 . 2022يوليوز  08بتاريخ  684/01تحت رقم   2022
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