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 املركز اجلهوي لإلعالم واملساعدة على التوجيه



 

 

 

 

 

 

 –وم ــكلية العل –ة الشريعة ـــكلي –ول الدين ــكلية أص –كلية اللغة العربية 

 ةـــة واالجتماعيـــــوم االقتصاديــكلية العل –انية ــــوم اإلنسـكلية اآلداب والعل
  

 .(DEUP)أو المهنية  (DEUG)دبلوم الدراسات الجامعية العامة  سنوات 2

 (LP)، أو المهنية (LF)اإلجازة في الدراسات األساسية  سنوات 3

 (MP)، أو المهنية (MF)الماستر في الدراسات األساسية  سنوات 5

 الدكتوراه سنوات 8
  

 الدراسات العربية بمراكشكلية اللغة العربية 

 أصول الدين كلية أصول الدين بتطوان

 الشريعة والقانون كلية الشريعة بفاس وأكادير

 كلية العلوم

  العلوم الرياضية(SM)؛ 

  الرياضيات والمعلوميات(MI)؛ 

  علوم المادة: الكيمياء(SMC)؛ 

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

 الدراسات اإلسالمية؛ 

 الدراسات العربية؛ 

 علم االجتماع؛ 

 علم النفس؛ 

 التاريخ والحضارة؛ 

 الجغرافيا؛ 

كلية العلوم القانونية واالقتصادية 
 واالجتماعية

 القانون العام بالعربية؛ 

 القانون العام بالفرنسية؛ 

 .العلوم االقتصادية والتدبير 
 

 

  العلوم القانونية واالقتصادية بالنسبة لكل من كلية العلوم، كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية وكلية
واالجتماعية، تخضع عمليات التسجيل بالسنة األولى إلى التوزيع الجغرافي حسب المذكرة السنوية 

 المنظمة لتسجيل الطلبة الجدد؛
  بالنسبة لكلية اللغة العربية، كلية أصول الدين وكلية الشريعة يتم التسجيل دون مراعاة التوزيع

 الجغرافي. 

 الفيزياء: المادة علوم (SMP)؛ 

 الحياة علوم (SV)؛ 

 والكون األرض علوم. (STU)  

 الفلسفة؛ 
 الفرنسية؛ الدراسات 
 اإلنجليزية؛ الدراسات 
 اإلسبانية؛ الدراسات 
 األلمانية؛ الدراسات 
 اإليطالية الدراسات. 

 بالعربية؛ الخاص القانون 

 بالفرنسية؛ الخاص القانون 

 املركز اجلهوي لإلعالم واملساعدة على التوجيه



 

 

 

 

  

 املسالك الدراسية امليدان الدراسي والكلية اجلامعة

 جامعة القرويين

 الشريعة والقانون كلية الشريعة فاس –الشريعة 

 الشريعة والقانون كلية الشريعة اكادير –الشريعة 

 أصول الدين كلية أصول الدين تطوان –أصول الدين 

 الدراسات العليا كلية اللغة العربية مراكش –اللغة العربية 

 جامعة محمد الخامس اكدال الرباط

 العلوم السياسية العلوم القانونية واالقتصاد والتدبير

 العلوم اإلنسانية واالدب والفنون
 الدراسات البرتغالية

 علم النفس

 العلوم اإلنسانية واالدب والفنون  الدار البيضاء عين الشقجامعة الحسن الثاني 
 الدراسات االيطالية

 الدراسات االلمانية

 علم النفس العلوم اإلنسانية واالدب والفنون جامعة الحسن الثاني المحمدية

 العلوم اإلنسانية واالدب والفنون جامعة سيدي محمد ابن عبد هللا
 الدراسات االمازيغية

 علم النفس

 جامعة القاضي عياض

 علوم القانونية واالقتصاد والتدبير

 العربيةالقانون باللغة 

 القانون باللغة الفرنسية

 العلوم االقتصادية والتدبير

 العلوم اإلنسانية واالدب والفنون

 الدراسات االسالمية

 الدراسات العربية

 الدراسات الفرنسية

 الدراسات االنجليزية

 التاريخ والحضارة

 الجغرافيا

 الفلسفة

 علم االجتماع

 والتقنياتالعلوم 

 العلوم الرياضية والمعلوميات والتطبيقات

 علوم المادة كيمياء

 علوم الحياة

 علوم األرض والكون

 علوم المادة الفيزياء

 الدراسات االمازيغية العلوم اإلنسانية واآلداب والفنون جامعة محمد األول وجدة

 جامعة ابن زهر 

 علوم القانونية واالقتصاد والتدبير
 القانون باللغة العربية

 العلوم االقتصادية والتدبير

 العلوم اإلنسانية واآلداب والفنون

 الدراسات االسالمية

 الدراسات العربية

 الدراسات الفرنسية

 الدراسات االنجليزية

 التاريخ والحضارة

 الجغرافيا

 الدراسات االمازيغية

 علم االجتماع 

 االسبانية الدراسات

 العلوم والتقنيات

 العلوم الرياضية والمعلوميات والتطبيقات

 علوم المادة كيمياء

  علوم الحياة

 علوم األرض والكون

 علوم المادة الفيزياء

 املركز اجلهوي لإلعالم واملساعدة على التوجيه 



 

 

 

 

 

 

  

 مدة الدراسة ملف الرتشيح شروط الرتشيح

 أن يكون المترشح قد تابع دراسته بسلك الباكلوريا بالمغرب؛ 
  ؛2024دجنبر  32سنة قبل  22أن ال يتجاوز عمره 

  باستثناء شعبة العلوم الرياضية وشعبتي  23/20أن ال يقل المعدل المحصل عليه

 والميكانيكية ويحتسب كما يلي:العلوم والتكنولوجيات الكهربائية 
 ؛2/ (M2+M1) =المعدل المحصل 

M1معدل المرور من السنة األولى من السلك الباكلوريا إلى السنة الختامية؛ : 
M2.معدل المراقبة المستمرة للدورة األولى من السنة الختامية من سلك الباكلوريا : 

  المسلك المرغوب فيه بميزة أن يكون حاصل على باكلوريا السنة الجارية حسب
مستحسن باستثناء شعبة العلوم الرياضية وشعبتي العلوم والتكنولوجيات الكهربائية 

  والميكانيكية وذلك في حدود المناصب الشاغرة.

  :تسجيل الترشيح عبر الموقع 
 www.cpge.ac.ma؛ 

  طبع الملفA  بعد التصديقvalidation 
 والمصادقة عليه عند السلطات المحلية؛

  نسخة مصادق عليها من طرف مدير
المؤسسة لبيانات النقط للدورة األولى من 
الجذع المشترك، الدروة الثانية من السنة 

األولى سلك الباكلوريا والدروة األولى من 
السنة الثانية من سلك الباكلوريا واالمتحان 

 الجهوي؛

 ة التعريف الوطنية.نسخة من بطاق 

 سنتان

طريقة انتقاء املرتشحني لألقسام التحضريية للمدارس العليا

 ، ويتم احتسابه على الشكل التالي:(M)تالميذ حسب المعدل يتم ترتيب ال

  النقطةN1 الخانة رقم( :من الصفحة  2B2 Rubrique1 )من ملف الترشيح 
  :تمنح النقطةN1=0/10 للطلبة الذين كرورا السنة الختامية من سلك الباكلوريا؛ 
  :تمنح النقطةN1=5/10 للطبة الذين كرورا السنة األولى من سلك الباكلوريا؛ 
  :تمنح النقطةN1=10/10 .للطلبة الذين لم يكرروا بسلك الباكلوريا 

  النقطةN2  الخانة رقم(من الصفحة  2B2 Rubrique1:يتم احتسابها عن النحو التالي ) 
 M1معدل المرور من السنة األولى إلى السنة الختامية من سلك الباكلوريا؛ : 
 M2.المعدل العام للباكلوريا : 

  النقطةN3 الخانة رقم( :من الصفحة  2B2 Rubrique2) 
 تمثل نتيجة المعادلة خاصة بكل مسلك على حدة ، 

 وحسب نوع الباكلوريا ويتم احتسابها على النحو التالي:

  النقطةN4 من الصفحة  3: الخانة رقمB2 Rubrique3 في إطار مجلس القسم،   هي نقطة ممنوحة من طرف أساتذة السنة الختامية من سلك الباكلوريا

 وتهدف إلى تقييم التلميذ من حيث مستوى قدراته على تأقلم وميوله إلى التطور المتواصل وكذا مستوى معلوماته وقدراته التواصلية.

 التخصصات ومراكز االحتضان

 احلصيص الباكلوريا املطلوبة مراكز االحتضان املسلك

 الرياضيات والفيزياء
MP 

 ثانوية لسان الدين ابن الخطيب العيون
(0528882338) 

 %90 العلوم الرياضية

 %10 مسلك العلوم الفيزيائية

 الفيزياء وعلوم المهندس
PSI 

 ثانوية لالخديجة التقنية الداخلة
(0528930463) 

 %40 الرياضية العلوم
 %40 الفيزيائية العلوم مسلك

 %20 مسلك علوم الحياة واألرض والعلوم الزراعية 

 التكنولوجيا والعلوم الصناعية

TSI 
 محمد رضى السالوي أكاديرثانوية 

(0528228225) 

 %70 مسلك العلوم والتكنولوجيات الكهربائية

 %30 ميكانيكيةال والتكنولوجيات العلوم مسلك

 )التخصص التكنولوجي(االقتصاد والتجارة 
ECT 

العيون الخطيب ابن الدين لسان ثانوية  
(0528882338) 

 %50 مسلك العلوم االقتصادية

 %30 مسلك علوم التدبير المحاسباتي

 %10 العلوم الرياضية

 %10 العلوم التجريبية

 العلمي( التخصص) والتجارة االقتصاد
ECS 

 ثانوية باب الصحراء كلميم
(0528882208) 

 %50 الرياضية العلوم

 %50 التجريبية العلوم

 

M= N1 + (N2 – 10) +                      +  
170 N3 

20 

10 N4 

25 

N2=  
M1 + 2M2 

3 

N3=  

 مواد االمتحان الوطني المؤهلة

بمعمامالتمرجحة   

9 

+ 
 مواد االمتحان الجهوي المؤهلة

 مرجحة بمعمامالت
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ENIM 

 Génie Informatique ; 

 Système de Production ; 

 Electromécanique ; 

 Maintenance Industrielle ; 

 Environnement et Sécurité ; 

Industriels ; 

 Matériaux et Contrôle qualité ;  

 Management Industriel ; 

 Génie Energétique ; 

 Aménagement, Exploitation et 

Protection du Sol et Sous-Sol    

 Hydro Géotechnique ; 

 Energies Renouvelables ;  

 Ingénierie des Procédés.   

 

  المباراة الوطنية المشتركة بالنسبة لطلبة األقسام النجاح في
 ,MP ,PSI,TSI)التحضيرية )

 

  الطلبة الحاصلون على DEUG   أوCUES  تخصصMP  
للسنة الجارية أو شهادة معادلة لها، شرط الحصول على  PCأو 

سنة في سنة الترشيح +  22ميزتين، وأال يتجاوز سن المترشح 
 رياضيات و الفيزياء انتقاء + اختبار كتابي في ال

 

  الطلبة الحاصلون على االجازة في العلوم منFS أو FST 
والثانية وأال الحصول على ميزتين في السنة األولى  شرط

سنة في سنة الترشيح + انتقاء +  22سن المترشح  يتجاوز
 اختبارات كتابية.

 
 

 للصناعة الوطنية المدرسة
شارع الحاج أحمد  المعدنية

أكدال  352الشرقاوي، ص.ب 
 الرباط

7523807220 
7523807220 
7523807227 

www.enim.ac.ma 

 

ENSEM  

 Génie des systèmes Mécanique ; 

 Génie des systèmes Electrique ; 

 Génie Informatique ; 

 Génie Industriel ; 

 Electronique et 

télécommunication ; 

 Qualité Maintenance et sécurité 

industriel ; 

 Automatique Informatique 

Industrielle ; 

 Procédés Industrielles Plasturgie  

 Génie Informatique : 

systèmes/Cloud et Sécurité     

 Constriction Mécanique et 

Production Intégrée. 

 الفئة 'أ':
اجتياز المباراة الوطنية المشتركة بالسنبة لطلبة األقسام 

 التحضيرية.
 الفئة 'ب':

تخصص  DEUGدبلوم الدراسات الجامعية العامة 
الرياضيات، فيزياء أو اإلعالميات أو ما يعادلها، شرط 

سنة  22الحصول على األقل على ميزة مستحسن وأن يبلغ 
 على اكثر من تاريخ إجراء المباراة، إنتقاء + مباراة.

 الفئة 'ج':
تخصص الهندسة  DUTالدبلوم الجامعي في التكنولوجيا 

 الميكانيكية، الهندسة الكهربائية أو الهندسة إعالمية ، إنتقاء 

 و للكهرباء العليا الوطنية المدرسة
 الميكانيك
ص.ب.  3طريق الجديدة كلم 

 الوازيس الدار البيضاء 0110
0522231299 

 www.ensem.ac.ma 
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EMI 

 Génie civil ; 

 Génie Electrique ; 

 Génie Industriel ; 

 Génie Informatique ; 

 Génie Mécanique ; 

 Génie Minéral ; 

 Génie MIS (Modélisation et 

Informatique Scientifique) ; 

 Génie des Procédés. 

 سنوات( 2)مدة الدراسة  السنة االولى:
 الفئة 'أ': إجتياز المباراة الوطنية بنجاح؛

 ؛(Concours spécifique)الفئة 'ب': 
 

 انتقاء أولي؛ .1
ألول ااختبارات كتابية في الرياضيات والفيزياء )مقرر السلك  .2

 الجامعي لكليات العلوم(.
 انتقاء بعد دراسة الملف (sur étude de dossiers)الفئة 'ج': 

 لحملة اإلجازة أو ما يعادليها.

 المدرسة المحمدية للمهندسين 
شارع ابن سيناء، ص.ب. 

 أكدال الرباط 385
 7523332853الهاتف: 

 www.emi.ac.ma 

 

EHTP 

 Ingénierie du Bâtiment ; 

 Infrastructures de Transport ; 

 Systèmes de Communication et Réseaux ; 

 Génie Informatique ; 

 Météorologie ; 

 Electrotechnique et Automatismes Industriels ; 

 Electronique et télécommunication ;  

 Ingénierie de l’eau et de l’environnement ; 

 Ingénierie de la ville et de l’environnement ; 

 Sciences de l’information géographiques (géomatique).   

 2)مدة الدراسة  السنة االولى:
 سنوات(

الفئة 'أ': إجتياز المباراة الوطنية 
 نجاح؛ب

الفئة 'ب': الطلبة الحاصلون على 
الشهادة الجامعية في الدراسات 

 DEUGأو  CUESالعلمية 
 أو ما يعادلها؛ MPتخصص 

 22أن ال يتجاوز سن المترشح 
 سنة في نهاية سنة الترشيح

 المدرسة الحسنية لألشغال العمومية
 طريق الجديدة  3كلم 

 الوازيس 0170ص.ب. 
  الدار البيضاء 

 7522227317 الهاتف:
0520420515 

 www.ehtp.ac.ma 

 

ENSIAS 

 Business Intelligence ; 

 Ingénierie de la Logistique ; 

 Génie Logiciel ; 

 Ingénierie des Réseaux et des 

Télécommunications ; 

 Sécurité des Systèmes 

d’Information ; 

 Systèmes Embarqués et 

Mobiles. 

 سنوات( 2)مدة الدراسة  السنة االولى:
 النجاح في المباراة الوطنية المشتركةالفئة 'أ': 

 CUESأو  DEUGالفئة 'ب': الشهادة الجامعية في الدراسات العلمية 
أو ما يعدلها شريطة أن يحصلوا عليها خالل  MIأو  MPتخصص 

سنتين جامعتين بميزة مستحسن واحدة على األقل أو بميزة حسن على 
 + مباراة األقل في حالة تكرار إحدى السنتين

الفئة 'ج': انتقاء بعد دراسة الملف لحملة اإلجازة تخصص العلوم 
 SMIالرياضية والمعلوماتية 

 العليا الوطنية المدرسة
 النظم وتحليل للمعلوميات

شارع محمد بن عبد هللا 
مدينة  312الركراكي ص.ب. 

 العرفان الرباط
 7523330530الهاتف: 

 www.ensias.ma 
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INPT 

 Ingénierie des Réseaux 
Télécoms ; 

 Ingénierie Informatique 

 Ingénierie du Multimédia ; 

 Ingénierie de l’Information ; 

 Management des Télécoms ; 

 Ingénierie des Systèmes 
Télécoms ; 

 Ingénierie Logicielle  

 سنوات( 2)مدة الدراسة  السنة االولى:
 الفئة 'أ': إجتياز المباراة الوطنية بنجاح؛

تخصص CUESأو  DEUGالفئة 'ب': الطلبة الحاصلون على 
MP  أوPC  من األماكن المتوفرة %20في حدود 
  سنة على األكثر في نهاية سنة الترشيح  22السن 

 

 انتقاء أولي؛ .2
اختبارات كتابية في الرياضيات، إعالميات والفيزياء )مقرر  .5

 السلك األول الجامعي تخصص رياضيات(؛
  مقابلة تهم الناجحين في االختبارات الكتابية .5

 المعهد الوطني للبريدو
المواصالت، شارع عالل 

مدينة  8271الفاسي، ص.ب 
 العرفان الرباط

 7523332730الهاتف: 
www.inpt.ma 

  

 

INSEA 

 Economie Appliquée ; 

 Actuariat-Finance ; 

 Recherche Opérationnelle ; 

 Informatique ; 

 Statistique ; 

 Démographie.   

 سنوات( 2)مدة الدراسة  السنة االولى:
 الفئة 'أ': إجتياز المباراة الوطنية بنجاح؛

خالل  MPتخصص CUESأو  DEUGالفئة 'ب': الطلبة الحاصلون على 
 السنة الجارية أو السنة الماضية شريطة :

  وحدة خالل السنتين األوليين من اإلجازة؛ 18األقل استيفاء على 

  ؛5فصول من بين  2في  12/27الحصول على معدل يفوق أو يساوي 

  سنة على األكثر في نهاية سنة الترشيح .  25السن 

 انتقاء أولي؛ 

  ،مقرر ) اللغة العربية واللغة الفرنسيةاختبارات كتابية في الرياضيات
 رياضيات عليا ورياضيات خاصة(األقسام التحضيرية تخصص 

  مقابلة تهم الناجحين في االختبارات الكتابية 

 لإلحصاء الوطني المعهد
 التطبيقي االقتصاد

مدينة العرفان  8213ص.ب.
 الرباط

7523335050الهاتف:   
7523335087 

www.insea.ac.ma  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

ENPL 

طلبة األقسام التحضيرية للمدارس العليا   ربان
الناجحين في المباراة  MPتخصص 
 الوطنية؛

  اجتياز االختبارات الخاصة بالمدرسة
 بنجاح؛

 سنوات 2
إجازة تطبيقية لربابنة 

 الخطوط الجوية
، الجو لربابنة الوطنية المدرسة  

أنفا،  –مطار الدار البيضاء 
 الدار البيضاء 27277

7522012551 
 www.royalairmaroc.com سنوات 5 المالحة 

إجازة ربان في المالحة 
 الجوية

 املركز اجلهوي لإلعالم واملساعدة على التوجيه
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AIAC 

 سلك المهندسين: 

 Electronique des Systèmes de la 
Sécurité Aérienne ; 

 Informatique et Exploitation de 
l’Aviation Civile ; 

 Génie Industriel et Productique. 

  الفئة 'أ':
 Grandsطلبة األقسام التحضيرية للمدارس العليا مقبولين بامتياز 

Admis  في المباراة الوطنية المشتركة أو الناجحين في نفس
  (TSI, MPSI, PCSI)المباراة المعفيين من االختبارات الشفوية 

  الفئة 'ب':

+ انتقاء  (TSI, MPSI, PCSI)الناجحين في المباراة الوطنية المشتركة 
 + اختبارات شفوية في الرياضيات والفيزياء واللغة االنجليزية

مطار محمد الخامس، 
 النواصر، الدار البيضاء

7522520810 
7522520850 

 www.aiac.ma :سلك الماستر 

 Gestion du Trafic Aérienne ; 

 Electronique de la Sécurité 
Aérienne. 

 + مباراة علمية أو تقنيةإجازة 

 

ESITH 

 سلك المهندسين:

 Logistique Internationale ; 

 Chef de Produit ; 

 Textile-habillement.  

 'أ': الفئة
 ؛(MP, PSI, TSI)النجاح في المباراة الوطنية المشتركة 

 الفئة 'ب':
 DEUG : MP et)الحاصلين على دبلوم الدراسات الجامعية العامة 

PC)؛ 
 الحاصلين على دبلوم الدراسات الجامعية التقنية

  (DEUT : Génie chimique, Electrique et Mécanique) 
 في التكنولوجيا  الحاصلين على الدبلوم الجامعي

DUT : Génie Electrique, Mécanique, Procédés et 
Maintenance industrielle  

 الحاصلين على دبلوم تقني متخصص 
DTS : Génie Electrique, Mécanique et Climatique, 

Textiles, Chimie-Parachimie 
 سنة على االكثر في تاريخ إجراء المباراة 25السن 

+ اختبارات كتابية في الرياضيات الفيزياء واللغة الفرنسية +  انتقاء أولي
 مقابلة.

 لصناعات العليا المدرسة
 واأللبسة النسيج
األلفة،  3321ص.ب. 

الدار  0طريق الجديدة، كلم 
 البيضاء

 
7522225125 
7522225152 
7522225185 

 
 www.esith.ac.ma 

 اإلجازة المهنية:سلك 

 Gestion de Production Textile ; 

 Gestion de Production en 

Habillement ; 

 Gestion de la Chaine Logistique 

 تقنية  –باكلوريا علوم رياضية، علوم تجريبية 

 Développement en Habillement ; 

 Gestion des Achats et Sourcing. 

 تقنية  تجريبية،باكلوريا علوم رياضية، علوم 
 باكلوريا علوم اقتصادية والتدبير المحاسباتي

تخصصماستر م         

 Merchandising et distribution ; 

 Hygiène sécurité et Environnement ; 

 E- Logistique  

  دراسة الملف + مقابلة اإلجازة أو ما يعادلها + 

 

 

التوجيهاملركز اجلهوي لإلعالم واملساعدة على   

http://www.aiac.ma/
http://www.esith.ac.ma/


 

 

 

 

 

       FMP  

 الطب
 باكلوريا علمية؛ 

  + اختبار كتابي إنتقاء 

 الترشيح عبر االنترنت 
 دكتوراه في الطب سنوات 3

 مراكش
www.fmpm.ucam.ac.m

a 

 الصيدلة

 DEUG :تخصص 
  علوم الحياة(SV)؛ 
  علوم األرض والكون(STU). 

 DEUG és sciences :تخصص 
  علوم الحياة واألرض(SVT)؛ 
  بيولوجيا  –كيمياء(CB). 

 DEUST :تخصص 
  جيولوجيا  –كيمياء  –بيولوجيا(BCG). 

 CEUS :فرع 
 علوم األحياء؛ 

 .علوم طبقات األرض 

  شهادة النجاح في األقسام التحضيرية مسلك
BCPST 

  الترشيح عبر األنترنت
 www.medramo.ac.ma 

 دكتوراه في الصيدلة سنوات 5
 الدار البيضاء

  www.fmpc.ac.ma 

 كتابي اختبارإنتقاء أولي + 

 FMD  

 طب األسنان
 باكلوريا علمية؛ 

 مباراة انتقاء +. 
 دكتوراه في طب األسنان سنوات 5

 مرس السلطان 0153ص.ب: 
 الدار البيضاء

uh2c.ac.ma-www.fmd 
 

شارع عالل الفاسي، زنقة محمد 
جزولي، المركب الجامعي أكدال العالي 

 المعاهد الرباط 8212ص.ب: 
www.fmdrabat.ac.ma 

 مساعد طبيب األسنان
Assistants dentaires 

 علمية؛ باكلوريا 

 مقابلة+  انتقاء. 

 سنوات 2
الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا 

DUT 

Prothésistes Dentaires 2 إجازة مهنية سنوات 

ISPITS 

 العالجات التمريضية

 ممرض متعدد التخصصات

 ةرياضي علوم – تجريبية علوم

 سنوات 2
إجازة في 
 التمريض

مراكز التكوين 
توجد في عدة 

 مدن.
 

الترشيح خاضع 
للتوزيع 
 الجغرافي

 
www.sante.

 gov.ma 

 العقلية ممرض في الصحة

 واإلنعاش التخدير في ممرض
 ممرض في المستعجالت واإلسعافات األولية

 ةرياضي علوم – تجريبية علوم القابلة القابلة

 تقنيات الصحة

 األشعة

 علوم رياضية –علوم تجريبية 

 المختبر والتحاليل الطبية 

 الصحة والبيئة

 الحمية والتغذية

 محضر في الصيدلة

 االحصائيات الصحية 
 –ع. رياضية  –ع. تجريبية 

 ع. االقتصاد والتدبير

 البيوطبية المعدات صيانة
 – رياضية. ع – تجريبية. ع

 والتكنولوجيات . ع

 الترويض وإعادة التأهيل

 الترويض الطبي

 وضع أجهزة تبديل األعضاء علوم رياضية –علوم تجريبية 

 تقويم البصر

 علوم رياضية –علوم تجريبية  تصحيح النطق
 حركينفساني  اآلداب العصرية 

 ةالعصري تجريبية اآلدابعلوم  مساعد اجتماعي المساعدة في المجال الطبي واالجتماعي

 

 املركز اجلهوي لإلعالم واملساعدة على التوجيه
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ISEM        

 السلك العادي:

 ربان أعالي البحار؛ 

  مالزم ميكانيكي من الدرجة
 األولى.

  :شهادة الباكلوريا في احدى الشعب
الرياضية، العلوم التجريبية، العلوم 

العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية، 
 العلوم والتكنولوجيات الكهربائية؛

  على األكثر. 21مغربي، سن 

 انتقاء + اختبار كتابي + مقابلة 

 سنوات 5

 دبلوم ربان أعالي البحار 
 أو

دبلوم مالزم ميكانيكي من 
 الدرجة األولى

المعهد العالي للدراسات 
، طريق 3كلم البحرية 

 الجديدة، الدار البيضاء
 www.isem.ac.ma 

 السلك العالي:

 قبطان أعالي البحار؛ 

  ضابط ميكانيكي من الدرجة
 األولى.

دبلوم السلك العادي: ربان أعالي 
البحار أو مالزم ميكانيكي من الدرجة 

 األولى.
 سنة واحدة

 دبلوم قبطان أعالي البحار 
 أو

دبلوم ضابط ميكانيكي من 
 الدرجة األولى

 السلك العالي:

  متصرف في الشؤون
 البحرية 

 سنة واحدة اإلجازة أو ما يعادلها
دبلوم متصرف في الشؤون 

 البحرية

 

ISPM        

 مالزم الصيد
 شهادة الباكلوريا علمية أو تقنية؛ 

  سنة على األكثر. 21السن 

  + اختبار كتابي في انتقاء
 الرياضيات والفيزياء

 سنوات 2

 دبلوم مالزم الصيد

المعهد العالي للصيد 
البحري طريق أنزا، 

 530أغزديس ص.ب. 
 أكادير

الهاتف: 
7520055137 

 www.ispm.ac.ma 

 دبلوم مالزم ميكانيكي للصيد مالزم ميكانيكي للصيد

 دبلوم معالجة وتثمين منتوجات الصيد معالجة وتثمين منتوجات الصيد

 دبلوم مراقبة الجودة مراقبة الجودة

 الحصول على شهادة مالزم الصيد قبطان الصيد

 سنوات 2

 الصيد قبطان شهادة

 ضابط ميكانيكي للصيد
 مالزم الحصول على شهادة

 للصيد ميكانيكي
 للصيد ميكانيكي ضابطشهادة 

 الصيد تكنولوجيادبلوم  - تكنولوجيا الصيد
 

ITPM        

 مستوى الباكلوريا علمية أو تقنية؛  الصيدربان 

  سنة على أكثر. 25سن 

  اختبار كتابي في الرياضيات
 والفيزياء

 تقني سنوات 2
 معهد تكنولوجيا الصيد البحري

 طانطان الشاطئ
 7520030752الهاتف: 

مالزم ميكانيكي من الدرجة 
2 

 

 

  

 املركز اجلهوي لإلعالم واملساعدة على التوجيه

http://www.isem.ac.ma/
http://www.ispm.ac.ma/


 

 

 

 

 

ENA        

 االرشاد الفالحي

 ميزة  علمية باكلوريا
 ؛مستحسن على األقل

 23  األكثر؛ على سنة 

 أولي؛ انتقاء 

 .اختبارات كتابية 

 مهندس زراعي سنوات 5

 طريق الحاج قدور 20كلم 

 المنزه مكناس S/40ص.ب. 

 www.enameknes.ma 

 القروي االقتصاد

 االنتاج الحيواني

 وقاية النباتات

 اإلنتاج النباتي

علوم وتقنيات إنتاج األشجار 
 المثمرة

 

 IAV    

السنة التحضيرية للدراسات العليا 
 في الزراعة

APESA 

 باكلوريا علمية؛ 
 23 سنة على األكثر؛ 

 نتقاء بناء على نتائج ا
 الباكلوريا؛

 .التسجيل عبر األنترنت 

 سنة واحدة
 المعاهد ولوج

 الفالحية
(IAV – ENFI) 

شارع محمد التريكي أكدال  6

 الرباط
www.iav.ac.ma 

 البستنة؛ 
 الزراعة؛ 

 الهندسة الطبوغرافية؛ 

 التجهيز القروي؛ 

 غذائيةوال الصناعة الفالحية. 

اجتياز السنة التحضيرية 
للدراسات العليا في الزراعة 

 APESAبنجاح 

)يمكن ولوج السنة الثالثة شعبة 
الهندسة الطبوغرافية من طرف 

 CNCبعد    CPGE (MP)طلبة 

 مهندس دولة سنوات 4

 .طبيب بيطري سنوات 5 الطب البيطري 
 

ENFI 
     

 تهيئة الغابات
  النجاح في سنتي السلك األول بمعهد الحسن الثاني

للزراعة والبيطرة أو المدرسة الوطنية الفالحية 
 بمكناس؛

 اختبارات رياضية وبسيكو تقنية تجرى في المدرسة 

 مهندس دولة سنوات 4

 تابريكت 522ص.ب. 

 سال
 www.enfi.ac.ma 

 عيةالموارد الطبي علم البيئة وتدبير

 االقتصاد الغابوي

 تثمين المنتوجات الغابوية
 

CHA 
     

 إعداد المساحات الخضراء
 لعلياا للدراسات التحضيرية السنة اجتياز

 APESA بنجاح الزراعة في
طريق  2كلم  222ص.ب.:  دولة مهندس سنوات  4 

 تارودانت أيت ملول
 أكادير

 وقاية النباتات

 البستنة

 علمية؛ باكلوريا • البستنة
 .األكثر على سنة 23 •

 تقني متخصص سنوات 2
 حماية النباتات

 

 

 املركز اجلهوي لإلعالم واملساعدة على التوجيه
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ملاشيةاملعهد التقين امللكي لرتبية ا

، األغنام، األبقار، النحل، تربية الدواجن
الخيول، المراقبة الصحية وتفتيش المواد 

 الحيوانية وذات األصل الحيواني.

 باكلوريا عملية أو تكنولوجيا؛ 

  انتقاء + سنة على األكثر 22السن ،
 مباراة

 سنوات 2

 متخصص تقني

الفوارات القنيطرة  27ص.ب. 
 7523208502الهاتف: 

تربية المواشي، الدواجن، النحل، الخيول، 
 المراقبة الصحية، تفتيش المواد الحيوانية

 مستوى الباكلوريا علمية أو تكنولوجيا؛ 

  انتقاء + سنة على األكثر 25السن ،
 مباراة

 تقني

 

        املعهد التقين امللكي للمياه والغابات

 المياه والغابات )خاص بالذكور(
 تكنولوجيا؛ أو علمية الباكلوريا مستوى 

  انتقاء + سنة على األكثر 25السن ،
 مباراة

 تقني سنوات 2
 ســــال 105ص.ب. 

 7523081175الهاتف: 
 

        املقاوالتاملعهد التقين حممد السادس لتسيري 

 تسيير المقاوالت الفالحية؛ 

 .تقني تجاري في األدوات الفالحية 

 باكلوريا عملية أو تكنولوجيا؛ 

  انتقاء + سنة على األكثر 22السن ،
 مباراة

 تقني متخصص سنوات 2
 المحمدية 55ص.ب. 

 7522201012الهاتف: 
 

    املعاهد التقنية للفالحة

 الزراعات الكبرى؛ 

 .تربية المواشي 

 لمتخصص:ابالنسبة للتقني 

 تكنولوجيا؛ أو علمية باكلوريا 

  سنة على األكثر؛ 22السن 

 انتقاء + مباراة 

 

 بالنسبة للتقني:    

 تكنولوجيا؛ أو علمية الباكلوريا مستوى 

  سنة على األكثر؛ 25السن 

 .انتقاء + مباراة 

 

 تقني سنوات 2
 تيفلت 255ص.ب. 

 7523512510الهاتف: 

 الزراعات المتنوعة؛ 

 .تربية المواشي 
 تقني سنوات 2

 بن أحمد سطات 157 ص.ب.
 7522570255الهاتف: 

 البستنة؛ 

 تربية المواشي؛ 

 الزراعات الكبرى 

 سنوات 2
 تقني متخصص +

 تقني
 المعهد التقني الفالحي بالسويهلة

 مراكش 078ص.ب. 

 زراعة الواحات؛ 

 .تربية المواشي 
 تقني سنوات 2

 الراشيدية 521ص.ب. 
 7555532500الهاتف: 

 تسويق المواد الفالحية األولية األشجار المثمرة؛ 

 الزراعات المغطاة؛ 

 .البستنة 

 سنوات 2
متخصص تقني  + 

 تقني
 المعهد التقني الفالحي بالزرايب

 بركان  250ص.ب. 

 تربية الماشية؛ 

 .الزراعات المتعددة 
 تقني سنوات 2

 المعهد التقني للفقيه بنصالح 
 7522525231الهاتف: 

 األشجار المثمرة؛ 

 .الزراعات المغطاة 
 تقني متخصص سنوات 2

المعهد التقني للبستنة 
 مكناس 5772ص.ب.
 7555521070الهاتف: 

 تدبير الماء؛ 

 مسح األراضي؛ 

 .الهندسة القروية 

 سنوات 2
 تقني متخصص

+ 
 تقني

المعهد التقني للهندسة القروية 
 والطبوغرافية مكناس

 7555521818الهاتف: 

 الزراعات الكبرى؛ 

 .تربية المواشي 
 تقني سنوات 2

 تاونات 1ساحل بوطاهر ص.ب.
 7555800202الهاتف: 

 البستنة؛ 

 األشجار المثمرة؛ 

 .تربية المواشي 

 تقني سنوات 2
 معهد التقني الفالحي بن خليل

 خنيفرة 107ص.ب. 
 7555508725الهاتف: 

 الكهروميكانيك؛ 

 .التجهيزات الفالحية 
 سنوات 2

متخصص تقني  
+ 

 تقني

المعهد المتخصص في المكننة 
 الفالحية والتجهيزات الفالحية سال

 الزراعات الكبرى؛ 

 .تربية المواشي 
 تقني سنوات 2

 الثانوية الفالحية وادي أمليل تازة
 7555235502الهاتف: 

 

اجلهوي لإلعالم واملساعدة على التوجيهاملركز   



 

 

 

 

 

ISIT        

 شعبة التدبير السياحي

 باكلوريا جميع الشعب؛ 

  ؛15/27معدل عام يفوق أو يساوي 

  سنة على األكثر. 25السن 

 .سنوات موزعة  5 اختبار كتابي + مقابلة
على سلكين السلك 

 األول والثاني

 دبلوم السلك األول للمعهد؛
 

 دبلوم السلك الثاني للمعهد.

 المعهد العالي الدولي للسياحة
شارع عالل  12مكتب المباريات، 

، خليج 1851بن عبد هللا ص.ب: 
 طنجة

 www.tourisme.gov.ma  شعبة التدبير اإلجرائي
 للفندقة والطعامة

 دبير التعلوم اقتصادية أو علوم  باكلوريا
 المحاسباتي أو دبلوم تقني في الفندقة؛

 ؛12,5/27 يساوي أو يفوق عام معدل 

 األكثر على سنة 25 السن. 

 .اختبار كتابي + مقابلة 
 

ISTAHT 

 فن الطبخ؛ 

 .فن المطعم والخدمات 

 باكلوريا جميع الشعب؛ 

  سنة على األكثر. 22السن 
 أو

  صات()جميع التخصدبلوم التقني الفندقي والسياحي 

  تقني متخصص سنوات 2 سنة على األكثر. 28السن 

إتجاه  171الطريق الثانوي 
الرباط ص.ب. 

 المحمدية155
 7522215730الهاتف: 

 .التسويق الفندقي والسياحي 

شارع موالي عبد هللا، 
 أكادير 252ص.ب. 

 تقنيات التدبير الفندقي.  7520055823الهاتف: 

  صات()جميع التخصدبلوم التقني الفندقي والسياحي 

  سنة على األكثر. 28السن 

 اختبار كتابي + اختبار شفوي( في كل التخصصات( 

 

ITHT        

  ،شعبة المطعمة : )المطبخ
 المطعم، الحلويات(؛

  ،شعبة اإليواء )االستقبال
 الطوابق(

 مستوى الباكلوريا؛ 

 أو شهادة التأهيل المهني؛ 

  سنة. 25السن أقل من 

  اختبار كتابي + اختبار
 شفوي.

 تقني سنوات 2

 الفندقة والسياحة:معاهد التكنولوجيا 

  .سال؛ 1505معهد سال: حي االنبعاث ص.ب 

  .؛طنجة 135معهد طنجة: زنقة الدكتور فرج ص.ب 

  .فاس؛ 1558معهد فاس: شارع سان لويس ص.ب 

  .أطلس فاس؛ 1520معهد فاس: حي أنس، ص.ب 

 .الجديدة؛ 22معهد الجديدة: شارع األمم المتحدة ص.ب 

  ؛205ص.ب. معهد وارززات: شارع موالي رشيد 

 معهد السعيدية: شارع محمد الخامس السعيدية؛ 

  .أرفود. 00معهد أرفود: طريق الريصاني ص.ب 

 المعاهد المتخصصة للتكنولوجيا التطبيقية والسياحية.

 اتجاه الرباط  171: الطريق الثانوي معهد المحمدية

 ، المحمدية؛155ص.ب.

  .252معهد أكادير: شارع موالي عبد هللا، ص.ب 

 أكادير؛

  .558معهد مراكش: شارع محمد السادس ص.ب 

 مراكش.
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ESBA        

 شهادة الباكلوريا جميع الشعب؛  التصميم الداخلي

  سنة على األكثر؛ 25سن 

  + مقابلة.اختبار كتابي 

 الفنون الجميلةدبلوم  سنوات 5
 المدرسة العليا للفنون الجميلة

 525شارع الراشدي ص.ب. 
 الدار البيضاء

 التصميم اإلشهاري

 الفنون التشيكلية
 

INBA        

 الصباغة، الرسم، النحثشعبة الفن : 
 وفنون الطباعة.

 التصميم، التصميم شعبة التصميم :
 الداخلي، التصميم الصناعي.

  شعبة األشرطة المرسومة أو
 المصورة.

 السلك األول:

 باكلوريا جميع الشعب؛ 

  سنة على األكثر. 28السن 

 .اجتياز مباراة الولوج 

 المعهد الوطني للفنون الجميلة دبلوم السلك األول سنوات 2
 شارع محمد الخامس، الحي 

 تطوان 00المدرسي ص.ب. 
 www.inbatetouan.com :السلك الثاني 

 .دبلوم السلك األول 
 دبلوم السلك الثاني سنوات 2

 

 

المهن المرتبطة باإلبداع في مجال 
الموضة ) النسيج، األلبسة، الجلد، 

 شهادة الباكلوريا جميع الشعب  اإلكسسوارات(؛

 اختبارات كتابية 

 اختبارات شفوية 

 اإلجازة المهنية سنوات 2

 أكاديمية الموضة 
الدار  0طريق الجديدة، كلم 

 البيضاء
 7522001207الهاتف: 

 www.cma.ma 

المهن المرتبطة بالتواصل 
المتخصص في مجال الموضة 
وتصميم األزياء )الصحافة، 

 التظاهرات، الترويج(
 

ISADAC        

 تخصص التشخيص:

  ،التشخيص )المسرح، السينما
 التلفزة(؛

 اإلخراج؛ 

 الكتابة والنقد المسرحيين؛ 

  تدبير وإدارة المؤسسات الثقافية
 واإلنتاجات الفنية.

 شهادة الباكلوريا جميع الشعب؛ 

  على  سنة 22و 13السن بين
 األكثر

 انتقاء 

 كتابية اختبارات 

 شفوية اختبارات. 

 سنوات 5
دبلوم المعهد العالي 

للفن المسرحي 
 والتنشيط الثقافي 

شارع عالل الفاسي، مدينة 
 العرفان الرباط

 www.minculture.gov.ma 
 تخصص سينوغرافيا:

 الديكور والسينوغرافيا؛ 

 الصوت واإلنارة؛ 

 مسرح العرائس؛ 

 إدارة الخشبة 
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INAS    

 اجتماعيمستشار 
 شهادة الباكلوريا جميع الشعب؛

 سنة على األكثر. 22السن 
 انتقاء + اختبار كتابي وشفوي

 دبلوم مستشار اجتماعي سنوات 2
المعهد الوطني للعمل 

 االجتماعي
 1180زنقة الحريري، ص.ب. 

 سنوات 2 مستشار اجتماعي +مباراة ()مسلك الشؤون االجتماعيةمسير  طنجة
الشؤون )مسلك دبلوم مسير 

 االجتماعية(
 

INSAP        

 جذع مشترك: األول السلك
 شهادة البكالوريا جميع الشعب؛

 سنة على األكثر. 25سن 
 انتقاء + اختبار كتابي وشفوي

 دبلوم السلك األول سنوات 2

الوطني لعلوم اآلثار  المعهد
والتراث حي الرياض، مدينة 

 الرباط 8020العرفان، ص.ب. 
 www.minculture.gov.ma 

: في تخصص السلك الثاني
، آثار ما قبل )األنتربولوجيا

التاريخ، آثار ما قبل العهد 
اإلسالمي، اآلثار اإلسالمية، 
المعالم التاريخية والمواقع، 

 التحافة، التراث المخطوط

 دبلوم السلك الثاني سنوات 2 دبلوم السلك األول

في تخصص  السلك الثالث:
 قبل ما آثار األنتربولوجيا،)

 العهد قبل ما آثار التاريخ،
 (اإلسالمية، اآلثار اإلسالمي،

 دبلوم السلك الثالث سنوات 5 دبلوم السلك الثاني

 

IRFCJS     

مربي )مسلك الشباب، 
مسلك الرياضة، مسلك 

اإلنعاش النسوي ورياض 
 األطفال(

الباكلوريا أو ما يعادلها + اجتياز شهادة 
 المباراة

شعبة التدريب الرياضي: المركز   دبلوم مربي سنوات 2
الوطني للرياضة موالي رشيد، 

 طريق مكناس، سال؛ 12كلم 

  شعبة السوسيوثقافي المركز
الوطني للتكوين أطر الشباب 
شارع النور يعقوب المنصور 

 الرباط؛

  شعبة تربية الطفولة الصغرى
المركز الوطني لإلنعاش النسوي 
ورياض األطفال شارع 

 الفطواكي اليوسفية؛

  اإلجازة المهنية: 
 www.irfc.ma 

مفتش )مسلك الشباب، 
مسلك الرياضة، مسلك 

اإلنعاش النسوي ورياض 
 األطفال(

يعادلها + اجتياز شهادة الباكلوريا أو ما 
 المباراة

 دبلوم المعهد )مفتش( سنوات 5

السلك العالي في الشبيبة 
والرياضة )مسلك الشباب، 

 مسلك الرياضة(

حاملي دبلوم المعهد أو اإلجازة أو ما 
 سنوات 2 يعادلها + اجتياز المباراة

دبلوم السلك العالي 
 في الشبيبة والرياضة

 اإلجازة المهنية )التداريب
الرياضية ، تربية األطفال، 

 التنشيط السوسيوثقافي(

باكلوريا علمية  اضية:يالتداريب الر
)بالنسبة للرياضيين بمستوى عال شهادة 

 الباكلوريا جميع الشعب( + مباراة
 السوسيووالتنشيط تربية األطفال 

 باكلوريا جميع الشعب + مباراة ثقافي:

 اإلجازة المهنية سنوات 2
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ENSAM        

 السلك التحضيري المدمج

 شعب العلمية والتقنيةال باكلوريا
 مباراة، انتقاء+ 

 الترشيح عبر الموقع: 
 concours.ma-www.ensam 

 سنوات 2
ولوج سلك 
 المهندسين

 المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن
 المحمدية 157ص.ب. 

www.univh2m.ac.ma 
 
 
  

 المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن
، 15207ص.ب.  2مرجان 

 المنصور مكناس
 www.ensam.umi.ac.ma 

 سلك المهندسين )الدار البيضاء(
 Génie Mécanique ; 

 Génie industriel ; 

 Génie civil ; 

 Génie électrique ;  

 Génie informatique - 
télécommunications  

DUT :  الهندسة  –الهندسة الميكانيكية

ة هندس –الهندسة الصناعية  –الكهربائية 

 الطرائق أو هندسة المواد

DEUG :  الرياضيات  –الرياضيات

 اعالميات أو علوم المادة: فيزياء

DEUST : GM – GE – MIP  أو

MIPC  ميكانيك كهرباء صناعة

 الطرائق 

DEUP :GM – GE – GI – GP 

 هندسة المواد 

DEUGES Science : MP – 

MC  

شهادة معترف بمعادلتها الحدى 

- BTSالشهادات السالفة الذكر: 

DTS 

 سلك المهندسين )مكناس( مهندس دولة سنوات 2
 Génie mécanique et 

structures ; 

 Génie industriel et 
production ; 

 Génie électromécanique ; 

 Génie des matériaux et 
ingénierie des procédés 
de fabrication. 

 

EST        

تفتح التخصصات 
 حسب كل مدرسة

  شهادة الباكلوريا علمية أو تقنية
 ؛حسب التخصص

 .إنتقاء 

 سنوات 2
الدبلوم الجامعي 

 للتكنولوجيا

 www.esto.ump.ma وجدة: 
 usmba.ac.ma-www.est فاس: 

 umi.ac.ma-www.est مكناس: 
 www.ests.ucam.ac.ma أسفي: 
 www.estb.ac.ma برشيد: 

 uh2c.ac.ma-www.est الدار البيضاء: 
 www.ests.ma سال: 

 www.esta.ac.ma أكادير: 
 www.este.ucam.ac.ma الصويرة: 

 ibnzohr.ac.ma-www.estg.univكلميم: 
 ibnzohr.ac.ma-www.univ  العيون: 

 

IMM        

  علوم أو رياضية علوم باكلوريا  المعادن والمقالع
 والتكنولوجيا؛ العلوم أو تجريبية

  سنة على األكثر 22السن 

  أو حاصال على دبلوم تقني في إحدى
 التخصصات المفتوحة بالمعهد.

 .انتقاء + اختبارات كتابية 

 تقني متخصص سنوات 2
زنقة المشعر الحرام، إسيل، كليز ص.ب. 

 57777مراكش المنارة  2572
 7525270330الهاتف: 

 الجيولوجيا التطبيقية

 الكيمياء الصناعية

 الكهروميكانيك
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FST        

 فيزياء   -اإلعالميات  – رياضيات
MIP؛ 

  جيولوجيا  –كيمياء  –بيولوجيا
BCG؛ 

  فيزياء  –إعالميات  –رياضيات– 
 ؛MIPCكيمياء 

  الهندسة  –الهندسة الكهربائية
 GM.GEالميكانيكية 

باكلوريا علوم رياضية أو علوم 
تجريبية أو العلوم والتكنولوجيا 
)نوع الباكلوريا حسب الجذع 

 المشترك المرغوب فيه(
 + انتقاء  

إيداع الترشيحات عن طريق 
 المواقع اإللكترونية للكليات

 سنوات 2
اإلجازة في 

 العلوم والتقنيات

 www.fstm.ac.ma  المحمدية:

 www.fsts.ac.ma سطات: 

www.fst-فاس: 

 usmba.ac.ma 

 umi.ac.ma-www.fste الراشيدية: 

 www.fstbm.ac.ma بني مالل: 

 www.fstt.ac.ma طنجة: 

 www.ump.ma  الحسيمة: 

 مراكش: 

 marrakech.ac.ma-www.fstg 

 

 سلك المهندسين

DEUG – DEUP – 
DEUST – DEUG és 
science –  
 + مباراة
Attestation d’admissibilité 
CPGE 

 سنوات 2
دبلوم مهندس 

 دولة

  DUTالدبلوم الجامعي للتكنولوجيا 
 ؛باكلوريا حسب التخصص 

 انتقاء + مباراة. 
 سنوات 2

الدبلوم 
الجامعي 

للتكنولوجيا 
DUT  

 

ENSA        

 السلك التحضيري المدمج

باكلوريا علوم رياضية أو علوم تجريبية 
 أو العلوم والتكنولوجيا

 + إنتقاء مباراة
إيداع الترشيحات عن طريق المواقع 

 اإللكترونية للمدارس

  سنوات 2

 www.ensat.ac.ma طنجة: 

 www.ensate.ac.ma تطوان: 

  agadir.ac.ma-www.ensa أكادير:

 www.ucam.ac.ma مراكش: 

 www.ensa.ump.ma وجدة: 

 www.ensaf.ac.ma فاس: 

 .ensas.ac.mawww أسفي: 

 www.uh1.ac.ma خريبكة: 

 www.ump.ma الحسيمة: 

 ibntofail.ac.ma-www.univ القنيطرة: 

 www.ucd.ma/ensa الجديدة: 

 سلك المهندسين 

 الناجحين في السلك التحضيري المدمج
Attestation d’admissibilité 
CPGE DEUG – DEUP – DEUST 
– DEUG és science – DUT – 
MST – MSS 

 دبلوم اإلجازة

 سنوات 2

اإلجازة أو على  ىيمكن للحاصلين عل مهندس دولة
ة ولوج السن يعادلها دبلوم المتريز أو ما

الرابعة )السنة الثانية من سلك 
المهندسين( وذلك حسب المعارف 
 البيداغوجيا الالزم اكتسابها مسبقا.

 سنوات 2

 

  

 املركز اجلهوي لإلعالم واملساعدة على التوجيه

http://www.fstm.ac.ma/
http://www.fstm.ac.ma/
http://www.fsts.ac.ma/
http://www.fsts.ac.ma/
http://www.fst-usmba.ac.ma/
http://www.fst-usmba.ac.ma/
http://www.fst-usmba.ac.ma/
http://www.fste-umi.ac.ma/
http://www.fste-umi.ac.ma/
http://www.fstbm.ac.ma/
http://www.fstbm.ac.ma/
http://www.fstt.ac.ma/
http://www.fstt.ac.ma/
http://www.ump.ma/
http://www.ump.ma/
http://www.fstg-marrakech.ac.ma/
http://www.ensat.ac.ma/
http://www.ensat.ac.ma/
http://www.ensate.ac.ma/
http://www.ensate.ac.ma/
http://www.ensa-agadir.ac.ma/
http://www.ucam.ac.ma/
http://www.ucam.ac.ma/
http://www.ensa.ump.ma/
http://www.ensa.ump.ma/
http://www.ensaf.ac.ma/
http://www.ensaf.ac.ma/
http://www.ensas.ac.ma/
http://www.ensas.ac.ma/
http://www.uh1.ac.ma/
http://www.uh1.ac.ma/
http://www.ump.ma/
http://www.ump.ma/
http://www.univ-ibntofail.ac.ma/
http://www.univ-ibntofail.ac.ma/
http://www.ucd.ma/ensa
http://www.ucd.ma/ensa


 

 

 

 

 

 

 شروط  القبول ملف الرتشيح التكوين وأهدافه مدة

يستغرق التكوين لتحضير شهادة 
التقني العالي سنتين، ويهدف إلى 
إعداد أطر تقنية مكونة تكوينا 

 نظريا وتطبيقيا.

  يتم الترشيح عند افتتاح باب التسجيل عبر
 ؛www.men.gov.ma/bts التالي:الموقع 

 

  شهادة الباكلوريا للتعليم الثانوي؛ أول شهادة معادلة لها حسب
 التخصص المطلوب، ويتم االنتقاء:

 العام المحصل عليه في امتحان الباكلوريا؛ بناء على معدل 
  اعتماد النسبية )الكوطا( في التخصصات التي تستقبل

 الباكلوريا العلمية والتقنية.
  ند متم شهر دجنبر من سنة سنة ع 23سن المترشح أال يتجاوز

 الترشيح.
 

 مواصفات التكوين نظام التقويم

 :يتم االنتقاء من السنة األولى إلى السنة الثانية على أساس 
  ؛%50المعدل السنوي للمراقبة المستمرة بنسبة 
  50نتائج امتحان نهاية السنة بنسبة%. 

بالتكرار في السنة األولى من التكوين، غير أنه يسمح له تقديم ترشيحه في تخصص آخر ال يسمح ألي طالب )ة( 
 غير الذي رسب فيه.

  ومعدل  امتحان نيل  %25يحتسب المعدل السنوي العام، بناء على المعدل السنوي العام للمراقبة المستمرة ب

في وحدة اللغات والتواصل  20من  20ى ويعد موجبا للرسوب كل معدل يقل عل %75شهادة التقني العالي بنسبة 

 .20من  20أو الوحدة العلمية والتقنية، أما بالنسبة للوحدة المهنية فيشترط أن ال يقل معدل كل مكون منها 

  يعتمد التكــوين على اللغة الفرنسية كلغة للتدريس خــالل
 سنتي التكـوين؛

 داخل مقاوالت صناعية وخدماتية لمدد  يقوم الطلبة بتداريب
 متفاوتة، يقدم الطالب بعدها تقريرا حول التدريب.
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 التخصص مركز االحتضان

       X X   صيانة السيارات ثانوية موالي إسماعيل مكناس 

X X X X X X X X X X X السمعي البصري ثانوية الليمون الرباط 

   X X       التسيير اإلداري ثانوية الخنساء الدار البيضاء 

     X X X X X X  الوسائط المتعددة وتصميم مواقع الويب محمد السادس مراكشثانوية 

        X X X  األنظمة الكهروبية االدريسي أكاديرالثانوية التقنية 

       X    االنتاجياتية ثانوية ابن تاشفين أكادير 

       X X   الصيانة الصناعية ثانوية عبد المالك السعدي القنيطرة 

       X  X  ابتكار المنتوج الصناعي أكادير االدريسي التقنية الثانوية 

 X X X X X X   X X التدبير التجاري ثانوية الخنساء الدار البيضاء 

 X X X X X X   X X 

 الداخلةثانوية لالخديجة التقنية 

 التدبير السياحي

     X X X X X X تطوير نظم اإلعالم 

 X X X X X X   X X  المقاوالت الصغرى والمتوسطةتدبير 

     X  X X X X األنظمة والشبكات المعلوماتية ثانوية اإلدريسي التقنية أكادير 

       X X   الكهروحيليات النظم اآللية ثانوية اإلدريسي التقنية أكادير 

     X  X X X X الطاقية الثانوية التقنية الراشيدية 

       X    القالبية الدار البيضاء ثانوية الخوارزمي 

   X X X X   X X المحاسبة والتسيير .التأهيلية المسيرة الخضراء تزنيتث 

       X    المواد اللدنية والمركبة ثانوية الخوارزمي الدار البيضاء 

     X  X X X X البناء ثانوية الحسن الثاني مراكش 

        X   تقنيات الكهرباء البيضاء الدار الخوارزمي ثانوية 

       X X   تقنو تجاري البيضاء الدار الخوارزمي ثانوية 
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ENA        

 الهندسة المعمارية

  شهادة الباكلوريا بميزة مستحسن على األقل في

إحدى الشعب التالية )علوم رياضية، علوم 

 تجريبية(؛

  سنة على األكثر؛ 21السن 

 .انتقاء + اختبار كتابي + اختبار شفوي 

 مهندس دولة سنوات 8

 المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية
شارع عالل الفاسي، ص.ب. 

8232  
 الرباط المعاهد الرباط

-www.ecole
 archi.net.ma 

 

IFTSTP     

 شهادة الباكلوريا علمية أو تكنولوجيا؛  الهندسة المدنية )البناء(

  سنة على األكثر؛ 22السن 

 متوفر على بنية جسمية سليمة؛ 

  + ي.اختبار شفوانتقاء + اختبار كتابي 

 تقني متخصص سنوات 2

 معهد مراكش
 زنقة آسيف، الداوديات، مراكش

 3571034250الهاتف: 
 

 معهد وجدة
 طريق بوقنادل سيدي يحي وجدة

 3500513340الهاتف: 

 الهندسة المدنية )الطرق(

 هندسة المياه
 

IFTSAU   

 التعمير والهندسة المعمارية

  بكالوريا علمية أو تكنولوجية أو فنون

 تطبيقية؛

  شهادة التقني في التعمير والهندسة المعمارية

البناء والهندسة المدنية الرسم المعماري أو 

 شهادة تعادلها؛

  دجنبر؛ 21إلى  سنة على األكثر 25السن 

 .انتقاء + اختبار كتابي 

 تقني متخصص سنوات 2
 جنان بنحليمة، اإلسماعيلية، مكناس

 www.mhuae.gov.ma 
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ENCG 

 مسلك التجارة:

 التسويق والنشاط التجاري؛ 

 التجارة العالمية؛ 

  اإلعالن التجاري
 والتواصل؛

 تدبير العالقة مع الزبناء . 

 
 

 مسلك التسيير:

 التدقيق ومراقبة التسيير؛ 

 تدبير الموارد البشرية؛ 

 .التسيير المالي والمحاسبي 

 ولوج السنة االولى:
شهادة الباكلوريا علوم تجريبية أو 

علوم رياضية أو العلوم االقتصادية 
 والتدبير.

 انتقاء + مباراة

 سنوات 5

دبلوم المدارس 
الوطنية 
للتجارة 
 والتسيير

 t.mastta-www.encg سطات: 

www.univ-القنيطرة: 

 ibntofail.ac.ma 

 www.encg.ucam.ac.ma مراكش: 

 agadir.ac.ma-www.encg أكادير: 

 www.univh2m.ac.ma الدار البيضاء: 

 www.encgt.ma طنجة: 

 www.encg.ump.ma    وجدة:

 eljadida.ma-www.encg الجديدة: 

 usmba.ma-www.encg فاس: 

 ولوج السنة الثالثة:

  شهادة النجاح في األقسام التحضيرية
في االقتصاد والتسيير أو األقسام 

 التحضيرية العلمية؛

 DEUG؛ 

 DUT؛ 

 BTS. 

 سنوات 2

 ولوج السنة الرابعة:
اإلجازة في االقتصاد أو التدبير أو ما 

 يعادلها
 سنوات 2

 

ISCAE 

 التجارة الدولية

 :طلبة األقسام التحضيرية  الفئة أ
 ؛CPGEللمدارس العليا 

 :الطلبة الذين اجتازوا  الفئة ب
بنجاح سنتين من التعليم العالي في 

شعبة االقتصاد أو شعبة التدبير 
(facultés, école de 

commerce, DUT, BTS ….) 

 سنوات 2
دبلوم السلك العادي 

للمعهد العالي للتجارة 
 وإدارة المقاوالت

 الدار البيضاءمعهد 
 0115طريق النواصر ص.ب.  0.5كلم 

 الوازيس الدار البيضاء
 7522225502الهاتف: 

www.groupeiscae.ma 

 المالية والمحاسبة

 البيع –السويق 

 معهد الرباط البورصة واألسواق المالية
حي  17شارع النخيل، قطاع  20

 الرياض الرباط
 التدبير البنكي 7523312753الهاتف: 

 

ISMGT  

 مساعد في التدبير اإلداري والمحاسباتي
 شهادة الباكلوريا؛ 

  من  %10دبلوم تقني في حدود
 عنها. المقاعد المتبارى

 تقني متخصص سنوات 2

المعهد المتخصص المتوسطي 
 للتدبير 

 22شارع محمد الخامس رقم 
 تطوان

 التجاري

 مصرح بالجمارك
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 ISIC        

 الصحافة المكتوبة؛

 شهادة الباكلوريا )جميع الشعب(؛ 

  سنة في فاتح أكتوبر من سنة  25و 13بين

 الترشيح؛

  ؛12/27معدل عام يفوق أو يساوي 

  الباكلوريا على نقطة تفوقالحصول في امتحان 

 في اللغة الفرنسية والعربية؛ 12/27

  الحصول في امتحان الباكلوريا على نقطة تفوق

 في اللغة األجنبية الثانية. 12/27

 .إنتقاء + اختبارات كتابية + اختبارات شفوية 

  يتم الترشيح عبر األنترنت على الموقع

 www.isic.ma/mailing/formulaire.htm 

 سنوات 5
دبلوم السلك 

 العادي

 شارع عالل الفاسي 
مدينة  8275ص.ب. 

 الرباط العرفان
الهاتف: 

7523332300 
www.isic.ac.ma 

 
 
 
 
 

مالحظة: الدراسة في المعهد 
منظمة في قسمين: قسم 

العربية وقسم اللغة اللغة 
  الفرنسية

 المرئية الصحافة
 والمسموعة؛

 المؤسساتي االتصال

 

ESI        

 علم المكتبيات والتوثيق

  النجاح في المباراة الوطنية  لولوج

 ؛CNCالمدارس العليا للمهندسين 

  النجاح في المباراة الوطنية لولوج

 CNAEMمدارس التدبير 

المنظمة من طرف المدارس 

الوطنية للتجارة والتسيير ومدرسة 

 علوم اإلعالم؛

 حامليDEUG  أوDUT؛ 

 .حاملي دبلوم إعالمي 

 سنوات 2
شهادة إعالمي 

 مختص

 مدرسة علوم اإلعالم 
شارع عالل الفاسي أكدال 

 8275العالي، ص.ب. 
 المعاهدالرباط 

 www.esi.ac.ma 

 وتدبير الوثائقعلم الربائد 

 التدبير وتدبير نظم اإلعالم

الذكاء التنافسي واليقظة 
 االستراتيجية

 

 

  

 املركز اجلهوي لإلعالم واملساعدة على التوجيه

http://www.isic.ma/mailing/formulaire.htm
http://www.isic.ac.ma/
http://www.esi.ac.ma/


 

 

 

 

 

        

على  1,80مغربي ذكر عازب طوله   العلوم والتقنيات
 األقل؛

  حاصل على شهادة الباكلوريا السنة
 الجارية؛

 غير مكرر بالسنة الثانية باكلوريا؛ 

  عدلية؛مؤهل بدنيا وبدون سوابق 

 .انتقاء + مباراة 

 سنوات 5
دبلوم الدراسات 

 الجامعية والعسكرية
DEUM 

Monsieur le Général de 
Brigade  Directeur de 
L’Académie Royale 
Militaire P.I Meknès 

50000 

 العلوم القانونية

 اللغة واألدب االنجليزي

  

        

على  1,80مغربي ذكر عازب طوله   العلوم والتقنيات
 األقل؛

  حاصل على شهادة الباكلوريا السنة
 الجارية؛

 غير مكرر بالسنة الثانية باكلوريا؛ 

 مؤهل بدنيا وبدون سوابق عدلية؛ 

 .انتقاء + مباراة 

 سنوات 5
)يتم التكوين باألكاديمية 

الملكية العسكرية 
 بمكناس(

دبلوم الدراسات 
 الجامعية والعسكرية

DEUM 

 مفتش القوات المساعدة
مباراة ولوج سلك تكوين ضباط 

  8270القوات المساعدة، ص.ب. 
 17177العرفان الرباط 

 العلوم القانونية

 اللغة واألدب االنجليزي

 

   

 المشاة

 باكلوريا جميع الشعب؛ 

  على األكثر؛ سنة 22و 10ذكر، السن بين 

  على األقل؛ 1,85مغربي عازب طوله 

 ؛عدلية سوابق وبدون بدنيا مؤهل 

 انتقاء + مباراة 

 سنوات 2
ضابط 
 صف

 بن كرير ERIالمدرسة الملكية للمشاة 

 المعمورة CI/TAPمركز تكوين المظليين  المظليين

 الرباط CS/FARالمركز الرياضي العسكري  الرياضة

 مكناس CIBالمصفحات مركز تكوين  المدرعات

 عين حرودة CIFTمركز تكوين النقل  النقل

 الخيالة
المدرسة الملكية للخيالة للقوات المسلحة الملكية 

ERC تمارة 

 ابن سليمان ERMالمدرسة الملكية في العتاد  العتاد

 االتصاالت
 باكلوريا علمية؛ 

  على األكثر؛ سنة 22و 10ذكر، السن بين 

  على األقل؛ 1,85مغربي عازب طوله 

 عدلية سوابق وبدون بدنيا مؤهل. 

 مباراة+  انتقاء 

مركز التكوين في االتصاالت السلكية والالسلكية 
CIT القنيطرة 

 الهندسة
 CIGمركز التكوين في الهندسة العسكرية 

 القنيطرة

 فاس CI.ARمركز التكوين في المدفعية  المدفعيين

 التمريض

 باكلوريا علمية؛ 

  ،األكثر؛على  سنة 22و 10السن بين ذكور، إناث 

  1,87ذكور و  1,85مغربي)ة( عازب)ة( طوله 
 إناث على األقل؛

 مباراة+  انتقاء +عدلية سوابق وبدون بدنيا مؤهل 

 ERSSMالمدرسة الملكية للصحة العسكرية 
 الرباط

 التموين

  ؛جميع الشعبباكلوريا 

  ،األكثر؛على  سنة 22و 10السن بين ذكور، إناث 

  1,87ذكور و  1,85مغربي)ة( عازب)ة( طوله 
 إناث على األقل؛

 مباراة+  انتقاء+  .عدلية سوابق وبدون بدنيا مؤهل 

 ســال CI.INTالمركز التكوين في التموين 

 المصالح االجتماعية

  ؛جميع الشعبباكلوريا 

 سنة على األكثر ؛ 22و  10بين  ، السنىثان 

 على األقل؛ 1,87 اطوله ة عازب ةمغربي 

 مباراة+  انتقاء+  .عدلية سوابق وبدون بدنيا مؤهل 

مركز تكوين أطر المصالح االجتماعية للقوات 
 الرباط CISSالمسلحة الملكية 
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 شعبة التأطير

 شهادة الباكلوريا للسنة الجارية أو التي قبلها؛ 

 جنسية مغربية، ذكرا، عازبا ومؤهال بدنيا؛ 

  يناير من سنة 71سنة بتاريخ  22و 10السن بين 
 متر  1,37القامة تفوق  ،لترشيح

 .أن ال تكون للمترشح سوابق عدلية 

 .انتقاء + مباراة 

 ضابط صف سنوات 2
مدرسة تكوين األطر للقوات 

 المساعدة ببنسليمان 

 

   

 الطب العام

  العلوم علوم التجريبية والسنة الحالية في الباكلوريا
وغير مكرر بالسنة الثانية من سلك الرياضية 
 الباكلوريا؛

  متر بالسنبة للذكور و  1,85أن ال تقل القامة عن
 بالنسبة لإلناث؛ 1,87

 مؤهال بدنيا، وبدون سوابق عدلية؛ أن يكون 

 .انتقاء + مباراة 

 سنوات 3
دكتوراه في الطب 

 العام
مدير المدرسة الملكية السيد 

 للصحة العسكرية
زنقة الهاشمي المستاري،  1

 الرباط 1755ص.ب. 
 سنوات 5 طب األسنان  7523325207الهاتف: 

 دكتوراه في طب 
 األسنان

 

 

 الصيدلة

 جنسية مغربي، أعزب؛ 

  سنة في متم دجنبر من سنة ترشيح؛  25و  27سن بين 

  : حاصال علىDEUG  تخصصSV  أوSTU  أوCB  أوSVT 
 CEUSأو حاصل على  BCGتخصص  DEUSTأو حاصل على 

 ؛BGتخصص 

  بالنسبة  1,87متر بالسنبة للذكور و  1,85أن ال تقل القامة عن
 لإلناث؛

 .أن يكون مؤهال بدنيا، وبدون سوابق عدلية 

 .انتقاء + مباراة 

 سنوات 5
دكتوراه في 

 المدرسة مدير السيد الصيدلة
 العسكرية للصحة الملكية
 الهاشمي زنقة 1

. ب.ص المستاري،
 الرباط 1755

  7523325207: الهاتف

 البيطرة

 جنسية مغربي، أعزب؛ 

 اجتياز الجذع المشترك بمعهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة؛ 

 سنة ترشيح؛ من دجنبر متم في سنة 22 و 10 بين سن 

  بالنسبة  1,87متر بالسنبة للذكور و  1,85أن ال تقل القامة عن
 لإلناث؛

 .أن يكون مؤهال بدنيا، وبدون سوابق عدلية 

 .انتقاء + مباراة 

 سنوات 5
دكتوراه في 

 البيطرة

 

ERA        

 مهندس طيار
 جنسية مغربي، أعزب؛ 

  سنة في نهاية دجنبر من سنة  27و 10سن بين
 الترشيح؛

  شهادة الباكلوريا للسنة الجارية وموجه إلى لألقسام
 ؛MPالتحضيرية مسلك 

 و للذكور بالسنبة متر 1,85 عن القامة تقل ال أن 
 لإلناث؛ بالنسبة 1,87

 ؛عدلية سوابق وبدون بدنيا، مؤهال يكون أن 

 .القبول في االنتقاء 

 سنوات 5
مهندس دولة برتبة 

 ضابط

قاعدة مدارس القوات الملكية 
 (BEFRA)الجهوية 

 مراكش
 7525553013الهاتف: 

 

 مهندس في الميكانيك

مهندس في ميكانيك 
 التواصل

 املركز اجلهوي لإلعالم واملساعدة على التوجيه



 

 

 

 

 

 

ERN        

 الطاقة

 عزب من جنسية مغربية؛ذكرا، أ 

  شهادة الباكلوريا للسنة الجارية في العلوم
 الرياضية وموجها لألقسام التحضيرية؛

  في سنة الترشيح؛ سنة 22و 10السن بين 

  صحيا وقادرا على التأقلم مع أن يكون مؤهال
 م؛1,85أجواء البحر وقامته أكثر من 

 .القبول في االنتقاء 

 دبلوم مهندس دولة  سنوات  5

المدرسة الملكية البحرية شارع 
الصور الجديد ص.ب. 

 الدار البيضاء 18272
 7522232208الهاتف: 

7522230551    
 7522221832الفاكس: 

 العمليات

 

        

 حراس األمن

 شهادة الباكلوريا؛ 

 جنسية مغربية؛ 

  سنة عند تاريخ المباراة؛ 27و 21بين 

  م بنسبة  1,32القامة ال تقل على
بالنسبة لإلناث وال يقل  1,83للذكور و

بدون نظرات  17/15بصره عن 
 ومؤهل بدنيا.

 حارس أمن  أشهر 17

 المعهد الملكي للشرطة
طريق سيدي عالل  5كلم 

 البحراوي القنيطرة
 7523205750الهاتف: 

7523230252 
 
 
 
 
 
 
 

مالحظة: يقدم ملف الترشيح 
شخصيا إلى المصلحة اإلدارية 
أو إلى مفوضية الشرطة 
القريبة من محل السكنة وذلك 

 بعد اإلعالن عن المباراة.
البريد لن  الطلبات الواردة عبر
 تؤخذ بعين االعتبار

 مفتشي الشرطة الخارجية

  النجاح في فصلين في السنة األولى من
 الدراسات الجامعية؛

 جنسية مغربية؛ 

  سنة عند تاريخ المباراة؛ 27و 21بين 

  م بنسبة  1,37القامة ال تقل على
بالنسبة لإلناث وال يقل  1,83للذكور و

 بدون نظرات 17/15بصره عن 
 .بدنيا ومؤهل

 مفتش الشرطة الخارجية أشهر 17

 ضباط الشرطة

  الحصول على دبلوم الدراسات
 أو ما يعدلها؛ DEUGالجامعية العامة 

 جنسية مغربية؛ 

  سنة عند تاريخ المباراة؛ 27و 21بين 

  م بنسبة  1,37القامة ال تقل على
بالنسبة لإلناث وال يقل  1,83للذكور و

 بدون نظرات 17/15بصره عن 
 .بدنيا ومؤهل

 ضابط شرطة سنة واحدة

 عمداء الشرطة

  الحصول على اإلجازة في الحقوق
أوالعلوم االقتصادية أو ما يعادلها أو 
دبلوم سلك التكوين في التدبير اإلداري 

 بالمدرسة الوطنية لإلدارة؛

  سنة على األكثر  25و  21السن بين
 في فاتح يناير من سنة اجراء المباراة؛

 بنسبة م 1,37 على تقل ال القامة 
 ليق وال لإلناث بالنسبة 1,83و للذكور
 نظرات بدون 17/15 عن بصره

 .بدنيا ومؤهل

 عميد شرطة سنة واحدة
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لتتبع جديد املباريات اخلاصة مبؤسسات التعليم 

، ولالطالع 2024/2025العالي للموسم الدراسي 

على جديد إصدارات املركز اجلهوي لإلعالم واملساعدة 

على التوجيه بالداخلة من ملصقات ودالئل وإعالنات 

 املرجو زيارة املركز أو زيارة صفحتنا على الفايس بوك. 

 

 

www.facebook.com/criao 

 املركز اجلهوي لإلعالم واملساعدة على التوجيه


