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تقديم
تتض ممهذه ممراهة معةو م هول او مماتهو ممااهة و ل مماتهاة هلا م هاة ه م ة
م،..هك م م ن )مم،هتو م مما ا،هسس م م عا
وس م ممتهوو م مماحتهواب م م ه ،م م )
ة تحضم م لملم ه ه م م ة

هة ل ل مهاهة لهاول م هت ممصهتف م ل اه

،ه ه م مماهتتض م ممهذهول او م مماتهو م ممااهة س م مما ه

هة ل لم مماهاد سم مما هتحضم م لملهس م م اويهة ت م م )ممهة لم مما ) هاو وسم مماتهة ت م م مذهة ه م م )مم ه هاوم مملو ه

ة هتف حه راهة معةو ،هو ل.ه واولماتهة هربيلم هاو وسماتهة تل ملصهة لما ) هات م مذهة هكمعهة تاعلم ه ما،ه مصه
و ممل.هر ممعهعه وسمماتهة تل مملصهة لمما ) هات م مذهة كممعهة رم لملهة تاعلم ه واولممات،هوممالهحةحم هعه وسمماتهة تل مملصه
ة لا هة خاصهة ر
هللفهعهلاو هساة
)

اه شاة هة هاكنل ه ه

ويهده ممرةهة م م لده م م هت ممصهتح ن مماها م م هوس ممتو ةته ا م م ه
اتوم م هةةس مما يهم هدمهة هل او مماتهة مماة
)
مل، 1،ها ظ م معةه الم مم.رهة م ممراهوم ممللع ه م مما ه
ة هاوم ممصهة م م ة ) ه 2019ه،2020/هاد م مماه اع م م ه تل م م دهاة تر م م ل ه
ة تل لصهة لا ) هعاستهاوه ظا هة بكا ا ما ،ه إمهعلضهة هل اوماتهة ماة
ويهده مرةهة م لده م ه معدهس ماهعلمضه
)
ة تر ل ه رةهابتهة هاةظبم هسمزهامما يهة هاة مالهةة ر
ملا لم هة خالم هل مراهة ه وسماتهسمزهسمب هة رل م ،ه
ل
اك ممرةهةحتف ممااهع مما هعك هة و ممااه تابلم م هة هم م

) هاة ه م )ممهاي مماكعهة تابلم م هة رلي ممااهة ل مماو ل هعا

اس مماته

ة ه ول ،ه ف هتتبالهة هستو ةتهاةحك .هسزهة هزم هوذهة هل اواتهاة رشاوات ه ه
تهمممهدمهيتح م هة م فهوممذهملم ة ه ممراهة ا ل م ه هادمه وم ه ممدهة ه تهم ل هعمماةس .هة ومماو ) هوممذهدكممعه
ة تابل م هة رليممااه،ت.ولممرهاك ب م هادا لمماة صهاتبي م م ل ه،هومماه ه ممن صهوممذهة تلممعفهسممزهموكا مماتهوتاعل م هة ةو م ه
ة ل لاهعا هرعبه،هة تل لصهة لما هة لهما ه ههام ر
مبىه بمم هة لهمدهعما هعك هسماكعةه ومدهدكمعهة تابلم هة رليمااهة مريذه
)
)
ر
ر
معدهعهسممتاجهم تاباتنمماهسممك.ه
وما
هاةهدهمسم ةوه ممراهة ا ل م ،هاوهنا مماه وممده اه داهلنمما هداهة ملةرهومذهسمما هة م )
)
اوضها اه ه

واهلل ولي التوفيق

( : )1بالنسبة للنسخة الرقمية من هذا الدليل ،واملنشورة على صفحة املركز على موقع التواصل االجتماعي فيسبوك ،يتم حتيينها بانتظام كلما
دعت الضرورة لذلك.
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)(1

نظام

LMD

السنة
اجلامعية

تعريف
املسلك

تنظيم
مسلك
اإلجازة

يرتكز مسار الدراسات باجلامعة على ثالث دبلومات أساسية (:)LMD
▪ اإلجازة ) (Lفي  3سنوات (:)Bac+3
✓ اإلجازة يف الدراسات األسا سيية ): (Lمت كين الطا يل مين االلت حيا ب عيام ال شيلل أو متاب عية الدرا سيات،
خاصة فيسلك املاسرت.
✓ اإلجازة املهنية )( (LPمتكن الطا يل مين و ليو سيو ال شيلل)  :ويتع يل األ مير بسدا سييتن م سيتللتن
يلجها الطال (حس عيدد امللا عيد امل تيوفرة) ب عيد احل صيو ع ليى دب ليوم الدرا سيات اجلامع يية العا مية أو
املهنية وبعد تدقي املؤهالت.
▪ الماستر ) (Mفي  5سنوات (:)Bac+5
✓ املاسرت) :(Mيلجه الطال بعد احلصو على إجازة الدراسات األساسية وبعد تدقي املؤهالت.
✓ املا سييرت املتخ صي  (MS):يل جييه الطا لي ب عييد احل صييو ع لييى اإل جييازة املهن ييية أو إ جييازة الدرا سييات
األساسية بعد تدقي املؤهالت.
▪ الدكتوراه ) (Dفي  8سنوات (:)Bac+8
إن التسجيل يف دراسات الدكتوراه تتطل احلصو على املاسرت واالستجابة إىل املكتسبات املشروطة.
تتكون السنة اجلامعية من فصلن دراسين ،يتضمن كل واحد منهما  16أسبوعا من الدراسة والتلييم.
▪ يعد مسلك اإلجازة مسارا للتكوين ،ويتضمن جممو عية متجان سية مين الو حيدات يؤ خيذ مين ح ليل م عيريف أو
من عدة حلو معرفية؛ ويرمي املسلك إىل متكن الطال من اكتساب معارف ومؤهالت وكفايات؛
▪ ميكن للتكوين يف املسلك أن يتم يف إطار التعليم بالتناوب بن اجلامعة واللطاع االقتصادي واالجتماعي؛
▪ يتضمن مسلك اإلجازة  38وحدة مصنفة إىل صنفن :وحدات أساسية ووحدات تكميلية.
يتضمن مسلك اإلجازة ستة فصو دراسية متكونة من  38وحدة:
▪ فصالن متهيديان األو والثاني يتضمن كل منهما سبع وحدات ()7؛
▪ الف صيالن الثا لي والرا بيع لتحد ييد التو جيه بالن سيبة ليدبلوم الدرا سيات اجلامع يية العا مية أو للت كيوين املم هيينن
بالنسبة لدبلوم الدراسات اجلامعية املهنية ،ويتضمن كل منهما ست وحدات ()6؛
▪ الفصالن اخلامس وال سياد للتع يم و ميتال من ميع طبي عية اإل جيازة األسا سيية أو املهن يية ،ويت ضيمن كيل
منهما ست وحدات ()6؛
▪
▪

تعريف
الوحدة
▪
▪

تعد الوحدة املكون األساسي لن ظيام الت كيوين ،وتت كيون مين عن صير وا حيد وا سيتثنا مين عن صيرين متجان سين،
وميكن أن تدر بللة واحدة أو أكثر.
ميكن تدريس الوحدة على األشكا التالية:
 درو نظرية؛ أعما تطبيلية؛ أنشطة تطبيلية على شكل عمل ميداني؛ مشروع أو تدري .ومي كيين تييدريس جييز ميين الو حييدة عيين طر يي التع ليييم عيين ب عييد ،و في اإل جييرا ات ا ييددة يف امل لييا الو صييفي
للوحدة ،وتكون األعما التوجيهية إلزامية يف الوحدات األساسية.
متتد الوحدة لفصل دراسي واحد بلالف زمين من  40إىل  50ساعة من التدريس والتلييم.

) : (1سيعرفه قطاع التعليم العالي إصالحات باعتماد نظام البكالوريوس ،والذي من المرتقب ،حسبب تربريتات السبيل البو ير هأن
يشرع في تنزيله ابتلاء من الموسم /2020ه ،2021لذا فإن النظام التالي سيعرف علة تغيرات في حالة تطبيق نظام البكالوريوسه
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درجة
استيفاء
الوحدة

حتدد الدرجة ا صل عليها يف الوحدة باحت سياب م عيد م تيوازن ملخت ليا تليي ميات الو حيدة ،طب ليا لج جيرا ات
ا ددة يف امللا الوصفي للوحدة.

استيفاء أو
اكتساب
الوحدة

▪ يتم حتصيل الوحدة إما باستيفا ها أو عن طري املعاوضة:
✓ يتم استيفا الوحدة باحلصو على نلطة تفو أو تعاد  10على 20؛
✓ تعترب الو حيدة مكت سيبة عين طر يي املعاو ضية ع نيد ا سيتيفا الطا لي للف صيل ا ليذي تنت ميي إل ييه
الوحدة.

استيفاء
الفصل

▪ يتم حتصيل الفصل إما باستيفا ه أو عن طري املعاوضة:
✓ يتم استيفا فصل من سلك اإلجازة إذا كان معد ا لينل ا صيل عل ييه يف جم ميوع و حيدات
الفصل يساوي أو يفو  10على  ،20شريطة أن ال تلل النلطة ا صل عليها يف كل وحدة
من وحدات الفصل عن  5على .20
✓ ميكن استيفا الفصل عين طر يي املعاو ضية بين الف صيلن 1و 2أو الف صيلن 3و 4أو الف صيلن
ي أن ي سيياوي م عييد النل طيية ا صييل علي هييا يف الف صييلن املع نييين 10ع لييى 20
5و 6ح يي
على األقل ،وأن ال تلل النلطة ا صل عليها يف كل وحدة من وحدات الفصلن املعنين عين
5على. 20
▪

استيفاء
املسلك

▪

▪

املراقبة
االستدراكية

إعادة
التسجيل يف
الوحدة غري
املستوفاة

امليزة

صفحة

▪
▪
▪
▪

يتم استيفا مسلك اإلجازة بأحد الشرطن التالين:
✓ استيفا مجيع وحدات املسلك؛
✓ استيفا مجيع فصو املسلك؛
س احلا لية ع ليى دب ليوم اإل جيازة يف الدرا سيات األسا سيية أو دب ليوم
خيو استيفا املسلك احل صيو ح ي
اإلجازة املهنية .وميكن تسليم دبلوم الدراسات اجلامعية العامة أو دبلوم الدراسات اجلامعية املهنية
بط لي ميين الطل بيية املع نييين ا لييذين ا سييتوفوا الف صييو الدرا سييية األرب عيية األوىل ميين سييلك اإل جييازة
املطابلة.
ميكن للطال الذي م يتمكن من استيفا و حيدات ،اجت يياز مراق بية ا سيتدراكية يف كيل و حيدة مين
الوحدات املعنية؛
يتم إجرا املراقبة االستدراكية وف نفس إجرا ات اختبار نهاية الفصل؛
الطا لي ا لي ذي ا سييتوفى الو حييدة يكت سييبها ب صييفة نها ييية و لييذلك ال ي سييم لييه باجت ييياز املراق بيية
االستدراكية بالنسبة هلذه الوحدة؛
حيتفظ الطال بالنلطة األعلى بن النلطة ا صل عليها قبل وبعد املراقبة االستدراكية؛
ع نييد ا سييتيفا الطا لي للو حييدة أو اكت سييابها عيين طر يي املعاو ضيية ع لييى إ ثيير املراق بيية اال سييتدراكية،
فإنه حيتفظ بالنلطة ا صل عليها ميع اإل شيارة إىل ع بيارة تم سيتوفاة ب عيد اال سيتدراكت يف ك شيا
النل .

▪ يييتم إ عييادة ت سييجيل الطا لي مييرة وا حييدة يف و حييدة ييت م سييتوفاة ،ومي كيين للطا لي اال سييتفادة ميين
ترخي من لدن ر ييس املؤس سية ق صيد إ عيادة الت سيجيل ميرة ثان يية ،وب صيفة ا سيتثنا ية الرت خيي
بإعادة التسجيل مرة ثالثة وأختة يف الوحدة.
▪ يصاد على إجرا ات إعادة التسجيل يف الوحدات يت امل سيتوفاة مين طيرف جم ليس اجلام عية و ييتم
إطالع الطلبة عليه.
▪ يسلم دبلوم اإلجازة يف الدراسات األساسية أو اإلجازة املهنية بإحدى امليزات التالية:
✓ تحسن جدات إذا كان املعد العام لنل الوحدات يساوي  16على  20على األقل؛
✓ تحسنت إذا كان هذا املعد يساوي على األقل  14على  20ويلل عن  16على 20؛
✓ تمستحسنت إذا كان هذا املعد يساوي على األقل  12على  20ويلل عن  14على 20؛
✓ تملبو ت إذا كان هذا املعد يساوي على األقل  10على  20ويلل عن  12على .20
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سلك البكالوريوس

▪ يمتد سلك البكالوريوس على مدى أربع سنوات جامعية ،حيث السنة األولى هي تأسيسية للسلك من أجل ضممماا اقتلمما
سلس للطلبة من مرحلة التعليم الثاقوي إلى مرحلة التعليم العالي.

شروط الولوج

▪ تف ممتو تاوين ممات س مملك البك ممالوريوس عل ممى مس ممتوى الفد ممل األو ا ممي وج ممه ح مماملي م ا البكالوري مما أو م مما عا ل مما ،ويا مموا
التوجيه بناء على اختيار الطالب وقوع البكالوريا والنلط املحدل عليها اي املوا املميز ملسارالتاوين.

السنة الجامعية

▪ تتاوا السنة الجامعية من فدليا راسييا ،يتضمن كل واحد منهما  6وحدات راسممية .ويلممدرالامممن اللمصم للفدممل
ب  16أسبوعا ،يخدص منها أسبوعاا للتلييم.

تعريف الوحدة

▪ تعد الوحد املاوا األساس لنظام التامموين ،وتنجممل كليمما خممم فدممل راسم يامممن مصم عمما
والتلييم.

أنواع الوحدات
الدراسية

هناك خمسة أقواع من الوحدات الدراسية:
▪ الوحدات املعرفية :وهي مرتبطة باملوا األساسية للمسلك؛
▪ وحدات اي اللاات :لتأهيل الطالب اي اللاات األجنبية قدد الحدو على اإل ا ؛
▪ وحدات االقفتاح :الكتشان حلو معرفية أخرى وكذا تنمية وتطوير الرصيد الثلااي والليم للطالب؛
▪ وحدات اي الافايات الذاتية والحياتية :لتمايا الطالب من التأقلم مع طرق العمل الجامعي؛
▪ وحممدات للمشممروع املممعطر :عمما املشممروع وحممدتيا راسمميتيا منفدمملتيا أو بممنفس الفدممل السممايع أو الثممامن مممن السممنة
الرايعة) وياوا على كل تدريب منه أو راسة ميداقية أو راسة تحليلية للوثائق أو مشروع إحداث ملاولة...

خاصية وحدات اللغات

▪ يمان للطالب ،اي إطارتاييف تعلم اللاة حسب اللدرات ،أا عفممم مممن متايعممة الدراسممة اممي وحممد اللاممة إسا اسممتطاع أا
يثبممم مس ممتوى جي ممد فيهمما يع ممد اجتي مما الختبممارالتموق ممع اللا مموي ،مممما يت مميو ل ممه فرصممة التد ممجيل ا ممي وحممدات للا ممات أجنبي ممة
أخرى.

وحدات الكفايات
الذاتية والحياتية

▪ هممي  8وحممدات طيلممة مسممارالتامموين لتنميممة طادممية الطالممب وتلويممة م اراتممه االجتماعيممة وامل نيممة .وتنلسممم إلممى م ممارات
التعلم اي السنة األولى ،و م ارات حياتية اي السنة الثاقية ،و م ارات مجتمعية اي السنة الثالثة ،ثم م ممارات م نيممة
اي السنة الرايعة من سلك البكالوريوس.

الرصيد القياسي
Crédit

▪ الرص مميد اللياس م س مممو بحدص مميد الوح ممدات املاتس ممبة ،وه ممو عب ممار ع ممن قيم ممة عد ي ممة تم ممنو للطال ممب عن ممد اس ممتيفاء وح ممد
راسية أو فدل أو سنة ،وال يرتبط الرصيد اللياس بالنلطة أو امليز املحدل عليهما فلط االستيفاء) .و هو قظام عممل
حركية الطلبة على الدعيدين الوطص والدولي.

الرصيد القياسي عند
االستيفاء

▪ عند استيفاء وحد
▪ عند استيفاء وحد
▪ عند استيفاء وحد
▪ عند استيفاء وحد

 48سمماعة مممن التممدر س

معرفية ،يحدل الطالب على  6أرصد قياسية؛
اي اللاات ،يحدل الطالب على  6أرصد قياسية؛
االقفتاح ،يحدل الطالب على  3أرصد قياسية؛
اي الافايات الذاتية والحيايتة ،يحدل الطالب على  3أرصد قياسية؛

الأكاديمية الجهو ية للتربية والتكوين لجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة
المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني
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الرصيد القياسي عند
االستيفاء

▪ عند استيفاء وحد للمشروع املعطر ،يحدل الطالب على  3أرصد قياسية؛
▪ عند استيفاء فدل راس  ،يحدل الطالب على  30رصيدا قياسيا؛
▪ عند استيفاء سنة راسية ،يحدل الطالب على  60رصيدا قياسيا؛
▪ يمان إضافة  3أرصد قياسية اي السنة بالنسبة لكل نشاط موا أقجل الطالب؛
▪ عند استيفاء بلوم الدراسات الجامعية العامة  ) DEUGيحدل الطالب على  120رصمميدا قياسمميا ،ويممتم تسممليم هممذا
الدبلوم بناء على طلب الطالب؛
▪ عند استيفاء سلك البكالوريوس يحدل الطالب على  240رصيدا قياسيا.

استيفاء الوحدة

▪ ي ممتم اس ممتيفاء الوح ممد بالحدم ممو عل ممى مع ممد ال يل ممل عم ممن  10م ممن  .20ويما ممن للطال ممب اسم ممتيفاء الوح ممدات ع ممن طريم ممق
املعاوضة  )Compensationخم الفدل أو السنة.

استيفاء السنة

▪ ي ممتم اس ممتيفاء الس ممنة الدراس ممية بالحد ممو عل ممى مع ممد ع ممام س ممنوي س مماوي أو يف مموق  10م ممن  ،20عل ممى أال تل ممل النلط ممة
املحدل عليها اي كل وحد من وحدات هذ السنة عن  05من .20

المراقبة االستدراكية

▪ تنظم مر اقبة استدراكية اي نهاية السنة الجامعيممة بالنسممبة للطلبممة الممذين لممم سممتوفوا السممنة الدراسممية ،و هممم وحممدات
الفدليا الت حدل فيها الطالب على قلطة أقل من  10على .20
▪ يحتفظ الطالب بالنلطة األعلى من بيا النلطتيا املحدل عليهما قبل وبعد الدور االستدراكية.

السنوات االحتياطية

▪ ستفيد الطالب من سنتيا احتياطيتيا خم سلك البكالوريوس.
▪ خم السنة االحتياطية ياوا الطالب مللما بمتايعة الدراسة بالوحدات غيد املستوفا .

طرق التدريس

▪ ي م ممتم الت م ممدر س حس م ممب طبيع م ممة الوح م ممد الدراس م ممية) إم م مما حض م مموريا ،أو ع م ممن يع م ممد ،أو بالتن م مماوب ب م مميا الجامع م ممة واللط م مماع
االقتدا ي واالجتماعي ،أو اي إطارحركية الطمب.

األنشطة الموازية
(غير إلزامية)

▪ هي عبار عن أنشطة جمعوية ،أو تأطيدللطلبممة ،أو إقتمماا وسممائط رقميممة مبتاممر  ،أو أنشممطة رياضممية ،أو أنشممطة فنيممة ،أو
أنشطة سوسيوثلافية ،أو عمممل بيممداغوبي مبتاممر ...ينجلهمما الطالممب بممموا ا مممع تاوينممه األ مكما يم  ،هممذا النشمماط يماممن
الطالب من الحدو على رصيد قياس إضااي واحد ،وسلك يعد تلييمه من طرن فريق بيداغوبي باملسلك املعص ؛
▪ يحد عد األرصد املاتسبة عن طريق األنشطة املوا ية اي  3أرصد قياسية اي السنة؛
▪ يتم احتساب األرصد املاتسبة عن طريق األنشطة املوا ية إما اي قفس السنة الجامعية الت تم إقجا همما فيهمما ،أو يماممن
تجميع ا الحتسابها اي السنوات املوالية يارض االستيفاء.

إعادة التوجيه

▪ يماممن للطالممب إعمما التوجيممه باختيممارمجمما مخممر ابتممداء مممن الفدممل الثالممث السممنة الثاقيممة ممن سمملك البكممالوريوس)،
مع االحتفاظ بأرصدته اللياسية املاتسبة ،وسلك وفق للشروط واإلجراءات املحد لذلك.

إعادة التسجيل في
وحدة

▪ سمممو للطالممب الممذي لممم سممتون السممنة الدراسممية ب عمما التدممجيل اممي الوحممد التم حدممل فيهمما علممى قلطممة أقممل مممن 10
على .20ويمان الحدخيص للطالب بالتدجيل اي قفس الوحد ثمث مرات فلط.
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الهندسة البيداغوجية لسلك البكالوريوس
جذع مشترك
السنة األولى

السنة األولى

السنة األولى

السنة األولى

الفصل 1

الفصل 2

الفصل 3

وحدة معرفية 1

وحدة معرفية 1

وحدة معرفية 1

وحدة معرفية

وحدة معرفية

2

2

وحدة انفتاح

وحدة انفتاح

عام

عام

وحدة لغات

وحدة لغات

وحدة انفتاح

أجنبية 1

أجنبية 1

متخصص

متخصص

وحدة لغات

وحدة لغات

وحدة لغات

وحدة لغات

وحدة انفتاح

أجنبية 2

أجنبية 2

أجنبية

أجنبية

متخصص

وحدة يف

وحدة يف

وحدة يف

وحدة يف

وحدة يف

وحدة يف

مهارات التعلم

مهارات التعلم

املهارات

املهارات

املهارات

املهارات

املهارات

الحياتية

الحياتية

املجتمعية

املجتمعية

املهنية

شهادة
البكالوريوس

وحدة معرفية 2
وحدة معرفية 3

الفصل 4

جذع مشترك

جذع مشترك

الفصل 6

الفصل 7

الفصل 8

وحدة

وحدة

وحدة

معرفية 1

معرفية 1

معرفية 1

وحدة معرفية

وحدة معرفية

وحدة

وحدة

وحدة

2

2

معرفية 2

معرفية 2

معرفية 2

وحدة

وحدة

وحدة

معرفية 3

معرفية 3

معرفية 3

وحدة انفتاح

وحدة معرفية

وحدة

وحدة

وحدة

4

معرفية 4

معرفية 4

معرفية 4

وحدة

وحدة

وحدة

انفتاح

املشروع

املشروع

متخصص

املؤطر

املؤطر

وحدة يف

وحدة يف
املهارات
املهنية

وحدة معرفية
1

وحدة معرفية
3

الفصل 5
وحدة معرفية 1

وحدة معرفية 3

▪ يخ م ممو اس م ممتيفاء املس م مملك  ،م م ممع الحد م ممو عل م ممى إ م م ا الاف م مماء اللاوي م ممة بمس م ممتوى  ،B2الحد م ممو عل م ممى م م م ا
البكالوريوس اي املسلك املعص .
تسلم

ا البكالوريوس ب حدى امليزات التالية:

▪ ممتاز  : A+إسا كاا املعد ساوي على األقل  18على .20
ميزات شهادة
البكالوريوس

▪ حسن جدا  : Aإسا كاا املعد ساوي على األقل  16على  20ويلل عن  18على .20
▪ حسن  : B+إسا كاا املعد ساوي على األقل  14على  20ويلل عن  16على . 20
▪ مستحسن  : Bإسا كاا املعد ساوي على األقل  12على  20ويلل عن  14على .20
▪ مقبول  : Cإسا كاا املعد ساوي على األقل  10على  20ويلل عن  12على . 20

ملحق شهادة
البكالوريوس

▪ عتب ممدمشح ممق م م ا البك ممالوريوس وثيل ممة تس مممو بت مموفيدر،ي ممة وا ممحة بخد ممو تا مموين الطال ممب ،و الت ممالي تسم م بل
عملية متايعة راسته العليا ،وحركيته على املستوى الوطص والدولي ،كما يمان املشحق من تلييم قدرات وم ممارات
الاريجيا من أجل إ ماج م اي سوق الشال.

حركية الطلبة

▪ يتمميو قظ مام الدراسممات والتليمميم يسمملك البكممالوريوس للطلبممة إمكاقيممة متايعممة جمملء مممن راس م هم يسمملك البكممالوريوس
بجامعات ومعسسات أجنبية للتعليم العالي ،وسلك طبلا التفاقيممات التعمماوا املبدمممة بمميا املعسسممات املعنيممة اممي هممذا
الدد .
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مدة الدراسة
مدة
الدراسة
والدبلوم

▪ بكالوريا  +سنتان ()2
▪ بكالوريا  )3( +سنوات
▪ بكالوريا  )5( +سنوات
▪ بكالوريا  )8( +سنوات

المسالك
المتوفرة

املسالك املتوفرة
الكليات
▪ علوم مادة :الفيزيا )(SMP؛
▪ العلوم الرياضية واملعلوميات)(SMI؛
▪ كليات العلوم
▪ العلوم الرياضية والتطبيلات) (SMA؛ ▪ علوم احلياة)(SV؛
▪ علوم األرض والكون).(STU
▪ علوم مادة :الكيميا )(SMC؛
▪ الدراسات األمازيلية؛
▪ الدراسات اإلسالمية؛
▪ الدراسات اإليطالية؛
▪ الدراسات العربية؛
▪ الدراسات اإلجنليزية؛
▪ علم االجتماع؛
▪ الدراسات اإلسبانية؛
▪ كلي ا ا ا ا ا ا ا ا ااات ا ا العل ا ا ا ا ا ا ا ا ااوم ▪ علم النفس؛
( )1
▪ الدراسات الفرنسية؛
▪ التاريخ واحلضارة؛
اإلنسانية
▪ الدراسات األملانية؛
▪ اجللرافيا؛
▪ الدراسات الربتلالية؛
▪ الفلسفة؛
▪ الدراسات والثلافة الصينية.
▪ اللانون اخلاص(عربي)؛
▪ اللانون العام(عربي)؛
▪ كليات العلوم القانونية
▪ اللانون اخلاص (فرنسي).
( ▪ )1اللانون العام(فرنسي)؛
االقتصا ية االجتماعية
▪ العلوم السياسية
▪ العلوم االقتصادية والتدبت؛
▪ الدراسات العربية
▪ كلية اللغة العربية
▪ الللة العربية والللات احلية
▪ كلية أصول الدين
▪ أصو الدين والدراسات اللرآنية واحلديثية
▪ كلية الشريعة
▪ الفكر اإلسالمي والفلسفة وعلوم األديان
( )1
▪ الشريعة واللانون
▪ كلية العلوم الشرعية
(انظر الصفحة )27
▪ الدراسات الشرعية والواقع املعاصر
◼
◼

مالحظات

الدبلوم
 دبلوم الدراسات اجلامعية العامة ()DEUG؛
 دبلوم الدراسات اجلامعية املهنية(.)DEUP
 اإلجازة يف الدراسات األساسية ()LF؛
 اإلجازة املهنية (.)LP
 املاسرت ) / (Mاملاسرت املتخص (.)MS
 الدكتوراه ).(D

◼
◼

عييدد امل سييالك املفتو حيية خيت لييا ميين كل ييية أل خييرى ،للمز يييد ميين املعلو مييات أن ظيير املو قييع اإللكرتو نييي ا خليياص ب كييل
كلية .
خت ضييع عمل يييات الت سييجيل بال سيينة األوىل بكل يييات اآلداب والع لييوم اإلن سييانية وكل يييات الع لييوم وكل يييات الع لييوم
اللانون ييية واالقت صييادية واالجتماع ييية وكل ييية ال شييريعة إىل توز يييع ج ليرايف ح سي ا ملييذكرة ال سيينوية املنظ ميية
لتسجيل الطلبة اجلدد الصادرة عن وزارة التعليم العالي وتكوين األطر والبح العلمي.
بالن سييبة لكل ييية الل ليية العرب ييية ( مبييراك ) وكل ييية أ صييو ا لييدين (بت طييوان) ،ال خي ضييع الت سييجيل ب هييا ألي توز يييع
جلرايف.
إ ضييافة إىل الكل يييات ا ملييذكورة أ عيياله حتت ضيين ب عييا اجلام عييات كل يييات مت عييددة التخص صييات ك مييا هييو مييبن يف
الوثيلة املوالية.

( : )1تبعا للمرسوم رقم  2.20.210الصادر يف  25شتنرب  ،2020مت إحداث وتليت تسميات بعا املؤسسات اجلامعية بكل من:
• جامعة ابن طفيل باللنيطرة :كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية ـ ـ كلية الللات واآلداب والفنون ـ يـ كل يية الع ليوم اللانون يية والسيا سيية ـ يـ
كلية االقتصاد والتدبت؛
• جبامعة احلسن األو بسطات :كلية العلوم اللانونية والسياسية ـ ـ كلية الللات والفنون والعلوم اإلنسانية.
• جبامعة ابن زهر بأكادير :حتويل كلية العلوم الشرعية بالسمارة إىل كلية متعددة التخصصات.

الأكاديمية الجهو ية للتربية والتكوين لجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة
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Université

Faculté Polydisciplinaire(1) + Filières(2)
Faculté Polydisciplinaire de Khouribga
www.fpk.ac.ma/

Hassan 1er
Settat

Licence fondamentale (LF)
✓ Etudes Arabes
✓ Géographie et Aménagement de l’espace
✓ Sciences Economiques et Gestion
✓ Sciences de la Matière Physique
✓ Sciences de la Matière Chimie
✓ Sciences Mathématiques et Informatique
✓ Sciences Mathématiques et applications
✓ Sciences de la Vie
✓ Sciences de la terre et de l’univers
Masters:
✓ Master Matière et rayonnement
✓ Master Mathématiques et Applications
✓ Master Banques et finances

Faculté Polydisciplinaire d’Errachidia
www.fpe.umi.ac.ma/
Licence fondamentale (LF(
✓ القانون
✓ اللراسات العربية
✓ اللراسات اإلسالمية

Moulay Ismail
Meknès

✓ Etudes Françaises
✓ Sciences Economiques et Gestion
Licence Professionnelle )LP(:
✓ Systèmes Informatiques et Génie Logiciel
✓ Informatique
✓ Télécoms et Réseaux
✓ Enseignement du Français
✓ القانون والفاعل في التنمية
✓ ديلاكتيك علوم اللغة العربية وآدابها
✓ التلبير الترابي والتنمية المجالية
اإلجازة في التربية
 تخرص التعليم الثانوي- ✓ اللغة العربية
 تخرص التعليم الثانوي- ✓ اللراسات اإلسالمية
✓ تخرص التعليم االبتلائي
✓ Spécialité Enseignement Secondaire – Langue Anglaise

.عروض التكوين هذه قابلة للتغيير لذا وجب المواظبة على يارة مواقع هذه المؤسسات: (1)
.تنضاف إلى هذه الكليات كلية متعلدة التخررات بكل من برشيل والسمارة والتي تم إحلاثها مؤخرا: (2)

الأكاديمية الجهو ية للتربية والتكوين لجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة
المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني

صفحة

15
CROSP – 2021/2020

Université

Sidi
Mohamed
Ben
Abdellah
Fes

Faculté Polydisciplinaire+ Filières
Faculté Polydisciplinaire de Taza
www.fpt-usmba.ac.ma/
Licence fondamentale (LF)
✓ Sciences Mathématiques et applications
✓ Etudes Arabes
✓ Sciences Mathématiques et Informatique
✓ Etudes Françaises
✓ Sciences de la Matière physique
✓ Histoire et Civilisation
✓ Sciences de la Matière Chimie
✓ Géographie
✓ Sciences de la Vie
✓ Droit Privé
✓ Sciences de la terre et de l’univers
✓ Droit général
✓ Sciences Economiques et de Gestion
Licence Professionnelle(LP)
✓ Procédés et Analyses Physico-Chimiques
✓ Géomatique et Géoscience
Faculté Polydisciplinaire d’Ouarzazate
www.fpo.ma/
Licence Professionnelle )LP(:
✓ Gestion de la production cinématographique et Audiovisuelle (GPCA)/ (Bac)
✓ Techniques Cinématographiques et Audiovisuelles (TCA) /(Bac +1)
✓ Informatique et Gestion d’Entreprises (IGE) /(Bac)
✓ Techniques d’Exploitation des Energies Renouvelables (TEER) /(Bac +1)
✓ Langues Etrangères Appliquées : communication et commerce (LEA : CC) /(Bac)

Ibn Zohr
Agadir

Abdelmalek
Essaadi
Tetouan

Licence fondamentale (LF)
✓ Sciences de la matière Physique.
✓ Sciences Mathématiques et Informatiques.
Faculté Polydisciplinaire de Taroudant
www.fpt.ac.ma/
Licence Professionnelle )LP(:
✓ Génie informatique
✓ Agro-alimentaire
✓ Biotechnologies Végétales
✓ Gestion de l’Environnement et Développement Durable
Licence Fondamentale (LF):
✓ Sciences de la Vie
✓ Sciences Economiques et de Gestion
✓ Sciences Humaines et Sociales
Faculté Polydisciplinaire de Larache
www.fpl.ma/
Licence fondamentale (LF)
✓ Sciences de la Matière Physique
✓ Sciences Economiques et Gestion
✓ Sciences Mathématiques et Applications
✓ Sciences Mathématiques et Informatique
✓ Sciences de vie
✓ Droit (Arabe)
Licence Professionnelle )LP(
✓ Marketing Hôtelier et Touristique
✓ Marketing Management Opérationnel
✓ Informatique de Gestion
✓ Aquaculture
✓ Agroalimentaire

صفحة

16

CROSP – 2021/2020

الأكاديمية الجهو ية للتربية والتكوين لجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة
المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني

Université

Faculté Polydisciplinaire+ Filières

Faculté Polydisciplinaire de Beni Mellal
http://www.fpbm.ma
Licence fondamentale (LF)
✓ Sciences Economiques et de Gestion (SEG)
✓ Droit Privé Section française (DP)
✓ Sciences de la Matière Physique (SMP)
✓ Sciences de la Matière Chimie (SMC)
Sultan Moulay
✓ Sciences de la vie (SVI)
Sliman
✓ Sciences Mathématiques et Application (SMA)
✓ Sciences Mathématiques et Informatiques (SMI)
Beni Mellal
Licence Professionnelle )LP(
✓ Management des entreprises agricoles et agroalimentaires
✓ Marketing et action commerciale
✓ Management et techniques logistiques du commerce international
✓ Métiers de la banque
✓ Energie renouvelable
✓ Gestion des Ressources Humaines
Faculté Polydisciplinaire de Nador
http://fpn.ump.ma
Licence fondamentale (LF)
✓ الدراسات العربية
✓ الدراسات اإلسالمية
✓ الدراسات اللانونية
✓ الفلسفة
✓ Etudes Française
Université
✓ Etudes Amazighes
✓ Etudes Anglaises
Mohammed
✓ Economie et Gestion de l'Entreprise
Premier
✓ Etudes Hispaniques
Oujda
✓ Sciences Mathématiques et Informatiques :SMI
✓ Sciences Mathématiques et Application: SMA
✓ Sciences de la Matière Physique :SMP
✓ Science de la Matière mention Chimie: MC
✓ Sciences de la vie: SVI
Licence Professionnelle )LP(
✓ Electronique et Informatique Industrielle
✓ Management des Opérations Import-Export
✓ Management Logistique et Transport
Faculté Polydisciplinaire de Safi
www.fps.ucam.ac.ma/

Cadi Ayyad

Marrakech

Licence fondamentale (LF)
✓ Mathématiques et Informatiques.
✓ Géologie
✓ Sciences de la matière / Physique.
✓ Sciences de la matière / Chimie.
✓ Géographie.
✓ Études françaises.
✓ Sciences de la vie.
✓ Sciences Humaines, Arts et Littératures.
✓ Droit Arabe.
✓ Économie et gestion
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Filière
Sciences de la Terre et de l’Univers

Type de Diplôme

Capacité d’accueil : Accès ouvert.
Objectifs :
✓ Approfondir les connaissances des étudiants dans le domaine des Sciences de La
Terre et leurs applications.
✓ Dispenser une formation permettant à l’étudiant d’intégrer la vie active dès le DEUG
ou la Licence, ou de poursuivre sa formation universitaire en Master et en Doctorat.

Débouchés :
Cette filière vise à mettre en valeur les sciences de La Terre et favoriser les débouchés
par leurs applications : SIG (système d’information géographique), gestion des risques
naturels, gestion des ressources en eau, gestion des zones côtières, prospection et
exploitation minières, géo matériaux de construction et aménagement, protection de
l’environnement, géo tourisme, développement durable, ressources énergétiques…
Conditions d’accès :
o

Licence
d’Etudes
Fondamentales

o

Diplômes requis :
o Sauf dérogation, cette filière est ouverte, notamment, aux étudiants titulaires
d’un baccalauréat scientifique ou d’un diplôme reconnu équivalent.
Procédures de sélection :
o Néant

Contenu pédagogique : http://www.fsr.ac.ma

Sciences de la Matière Chimie
Capacité d’accueil : Accès ouvert.
Objectifs :
La filière Sciences de la Matière Chimie SMC, dispense une formation générale qui
couvre les domaines de chimie physique, organique, analytique et minérale. Les quatre
premiers semestres de cette filière présentent un enseignement équilibré entre les
mathématiques, la physique et la chimie ce qui permet ainsi à l’étudiant, d’acquérir des
connaissances fondamentales solides et polyvalentes.
Débouchés :
•
•
•
•

Acquérir les compétences en sciences de la matière chimique pour pouvoir
poursuivre des études en Master ou en Doctorat.
Accès au marché du travail dans les domaines suivants :
Energies renouvelables, Nanotechnologies, Procédés Industriels, Chimie
environnementale,…
Cette filière permet aussi aux étudiants de s’adapter facilement aux exigences
techniques des sociétés chimiques et para chimiques, ainsi que celles des secteurs
chargés de l’exploitation, la gestion de certaines ressources naturelles et de la
protection de l’environnement.
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Type de
Diplôme

Filière
Conditions d’accès :
o

Diplômes requis :
✓ Baccalauréat Sciences Mathématiques A ou B, Sciences Expérimentales Physique
– Chimie, Sciences Techniques (Mécanique, Electrique) ou tout autre diplôme
reconnu équivalent.
✓ Accès par Passerelles : Après le DEUG possibilité d’accès aux grandes écoles, en
passant le concours national des classes préparatoires.
o Procédures de sélection :
✓ Néant

Contenu pédagogique : http://www.fsr.ac.ma

Sciences de la Matière Physique
Capacité d’accueil : Accès ouvert.
Options
▪
▪
▪

Physique Théorique
Mécanique Energétique
IE A

Objectifs :
La formation est construite sur le principe de l'orientation progressive et de création
de passerelles.

Licence
d’Etudes
Fondamentales

L’objectif du tronc commun national proposé est d’assurer une formation de base en
Physique, en Mathématiques, en informatique et en Chimie. L’intégration des 3
bouquets permet à l’étudiant de :
▪
▪
▪

Traduire le savoir théorique en savoir pratique.
Avoir une ouverture pratique et professionnelle.
Valorisation des Licences fondamentales sur le marché de l’emploi

Débouchés :
Existence, également de passerelles avec les filières SMC, SMI et SMA.
Les lauréats de cette licence peuvent :
▪
▪

Poursuivre des études supérieures approfondies en Master, Instituts et écoles
supérieures.
Accéder au marché du travail dans les domaines suivants :

Energies renouvelables, Nanotechnologies, Procédés Industriels, Mécatronique,
Robotique ...
Conditions d’accès :
o

Diplômes requis :
✓ Baccalauréat Sciences Physiques, Sciences Mathématiques ou tout autre diplôme
reconnu équivalent.
✓ Accès par Passerelles : Après le DEUG possibilité d’accès aux grandes écoles, en
passant le concours national des classes préparatoires.
✓ Procédures de sélection : Néant

Contenu pédagogique: http://www.fsr.ac.ma
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Type de
Diplôme

Filière
Sciences Mathématiques et Informatique
Capacité d’accueil : Accès ouvert.
Objectifs :
Une formation opérationnelle permettant aux lauréats de la licence SMI d’acquérir
des compétences en développement informatique et administration des réseaux en vue
de favoriser leur insertion professionnelle.
Les plus méritants de la licence SMI peuvent poursuivre leur cursus de formation
dans le cadre d’un master en informatique ou d’une école d’ingénieur et préparer un
doctorat en informatique.
Débouchés :
Les étudiants titulaire d’une licence SMI peuvent s’intégrer parfaitement dans :

Licence
d’Etudes
Fondamentales

▪
▪
▪
▪

Sociétés de service en informatique.
Entreprises de télécommunication.
Directions des systèmes d’information des entreprises.
Services informatiques des organismes publics.

Conditions d’accès :
o

o

Diplômes requis :
o Baccalauréat Sciences Mathématiques A ou B.
o Accès par Passerelles : La première année, intitulée SMIA, est commune
avec la filière SMA. A l’issue de cette première année, une commission
d’orientation, conseille les étudiants à faire leur choix entre SMA et SMI. En S3
passage pour les étudiants de la filière SMP selon une procédure de sélection
sur dossier.
Après le DEUG possibilité d’accès aux grandes écoles, en passant le concours
national des classes préparatoires.
Procédures de sélection :
o Néant

Contenu pédagogique : http://www.fsr.ac.ma

Faculté des Sciences
4 Avenue Ibn Battouta B.P. 1014 RP, Rabat
Site Web : http://www.fsr.ac.ma
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Type de Diplôme
Licence des Etudes
Fondamentales (LEF)
Licence des Etudes
Fondamentales (LEF)

Filière
English Studies:
Parcours 1 : Literature
Parcours 2 : Cultural Studies
Parcours 3 : Linguistics
Etudes Françaises
Parcours 1 : Etudes Françaises Littérature
Parcours 2 : Sciences du Langage

Licence des Etudes
Fondamentales (LEF)

Etudes Germanophones

Licence des Etudes
Fondamentales (LEF)

Etudes Hispaniques
Parcours 1 : Traduction e Interprétation
Parcours 2 : Lengua, Literatura y Cultura Hispanicas

Licence des Etudes
Fondamentales (LEF)
Licence des Etudes
Fondamentales (LEF)
Licence des Etudes
Fondamentales (LEF)
Licence des Etudes
Fondamentales (LEF)
Licence des Etudes
Fondamentales (LEF)
Licence des Etudes
Fondamentales (LEF)
Licence des Etudes
Fondamentales (LEF)
Licence des Etudes
Fondamentales (LEF)
Licence des Etudes
Fondamentales (LEF)
Licence des Etudes
Fondamentales (LEF)
Licence Professionnelle (LP)
Licence Professionnelle (LP)
Licence Professionnelle (LP)
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Etudes Portugaises
Langue et Culture Chinoises
Psychologie
Parcours 1 : Psychologie Sociale
Parcours 2 : Psychologie Clinique
Studi Italiani
الجغرافيا
:الدراسات اإلسالمية
 الفقه وأصوله:1 مسار
 الفكر اإلسالمي: 2 مسار
 القرآن والحديث: 3 مسار
:الدراسات العربية وآدابها
 أدب وفنون: 1 مسار
 لغة ولسانيات: 2 مسار
الفلسفة
تاريخ وحضارة
علم االجتماع
Communication S1
Communication S5
Métiers de la Communication Digitale
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Type de Diplôme
Master

Filière
Gouvernance, Aménagement des Territoires, Développement
Local et Régional et Gestion des Ressources :
Parcours 1 : Géographie Régionale, Gouvernance et
Aménagement des Collectivités Territoriales
Parcours 2 : Tourisme rural, patrimoine, gouvernance locale
et développement

Master

Interkulturelle Kommunikation

Master

L’Amérique Latine : globalisation, interculturalité et défis au
XXI siècle

Master

Psychopathologie et Psychologie Clinique

Master

Traduction Littéraire, Culturelle et Edition

Master

األدب العام والنقد المقارن

Master

األدب العربي والمثاقفة

Master

التحوالت االجتماعية والتنمية البشرية

Master

التحوالت السوسيومجالية والحركات االجتماعية

Master

التراث الصحراوي والتنمية الترابية

Master

الدراسات السميائية
 السميائيات ومناهج تحليل الخطاب:1مسار
 سميائيات اللفظ والصورة:2مسار

Master

العقيدة والتصوف في الغرب اإلسالمي

Master

العلوم الشرعية والبناء الحضاري

Master

الفلسفة والفكر المعاصر

Master

 مقاربات نظرية ومنهجية:اللغة واألدب

Master
Master Spécialisé

 من التاريخ القديم إلى تاريخ الزمن الراهن، الدولة والنظم والمجتمع:تاريخ المغرب
تاريخ الزمن الراهن:1مسار
 الدولة والمجتمع:2مسار
Communication des Organisations, Qualité et Développement
Durable

Master Spécialisé

Muséologie et Médiation Culturelle

Master Spécialisé

Teaching Arabic as a Foreign Language

Master Spécialisé

Univers Carcéral : Prévention et Réinsertion

Master Spécialisé
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Licence
Professionnelle
(LP)

Licence des
Etudes
Fondamentales
d’ Excellence

Licence des
Etudes
Fondamentales
(LEF)

Type de
Diplôme

Management des PME - PMI

Sciences Politiques

Sciences de Gestion

Economie Appliquée

Transport- Logistique- Supply Chain
Management

اللراسات القانونية والمجتمع الملني

Métiers de la Banque

Management et Administration des
Entreprises

العلوم القانونية
 القانون الملني:1مسار
 قانون األعمال:2مسار

Entrepreneuriat et Création d’ Entreprise

Management

:القانون بالعربية
 القانون العام:1مسار
 القانون الخاص:2مسار
 القانون الملني:3 مسار
 قانون األعمال:4 مسار

Parcours1 : Economie et Gestion
Parcours2 :Finance et Banque

Economie et Gestion

Droit en Français :
Parcours1 : Droit des Affaires
Parcours2 :Droit Public

Filières

FSJES - SALE

Gestionnaire Comptable et Financier

:القانون بالعربية
 القانون العام:1مسار
 القانون الخاص:2مسار

Economie et Gestion

Economie et Gestion
Parcours1 : Finance Comptabilité
Parcours2 :Sciences Economiques
Parcours3 : Monnaie Finance Ban que
Parcours4 : Gestion Administrative et
Gestion d’ Entreprise
:القانون بالعربية
 القانون العام:1مسار
 القانون الخاص:2مسار

Droit en Français :
Parcours1 : Droit Public
Parcours2 :Droit Privé

Filières

Filières

Droit en Français :
Parcours1 : Droit des Affaires
Parcours2 :Droit Administratif et Finances
Publiques
Parcours3 : Droit Privé
Parcours4 : Sciences Politique et Relations
Internationales

FSJES - SOUISSI

FSJES – AGDAL

الأكاديمية الجهو ية للتربية والتكوين لجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة
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Economie et Management de Santé
Marketing Stratégique, Management Commercial
et d’ Entreprises

Sciences Economiques

Sciences Juridiques

العلوم اإلدارية والمالية

العالقات اللولية الخاصة

Justice en Droit Maritime et des Transports

Justice d’ Affaires

Ingénierie Touristique

Finance des Marchés et de l’ Entreprise

Etudes Diplomatiques

Droit de l’ environnement et développement
Durable

Management des Entreprises et Gestion de Projets

قانون المقاولة

قانون العقار والتعمير

قانون األسرة

القانون الملني االقترادي

العمل السياسي والعلالة اللستورية

القانون والممارسة القضائية

 حقوق اإلنسان والقانون اللولي اإلنسانيComptabilité Control et Audit

Economie et Evaluation des Politiques Publiques

Administration Internationale et Gestion des Partenariats dans l’ Espace
Euro Méditérranée

Econométrie Statistique et Modélisation
Appliquées

Sciences de Gestion
Parcours1 : Finance
Parcours2 : Management

األداء السياسي و اللستوري

Parcours1 : Management des Ressources
Humaines
Parcours2 : Ingénierie Commerciale

Commerce International

Régulation et Supervision des Activités et des Entreprises Financières

التشريع ومنا عات المعلوميات واالتراالا الرقمية

التشريع وعمل المؤسسات اللستورية والسياسية

التلبير اإلداري للموارد البشرية والمالية لإلدارة

المنا عات القانونية والقضائية
 القانون الملني المعمق:1مسار
 قانون األعمال:2مسار

اللراسات اللولية المعمقة

Management Bancaire et Finance International

Entrepreneuriat et Ingénierie Managériale

Filières

Analyse Economique et Modélisation

Filières

Filières

FSJES - SALE

Management Stratégique des Ressources Humaines

FSJES - SOUISSI

FSJES – AGDAL

Finance Islamique
Spécialisé Finance Publique et Fiscalité
Gestion Financière Comptable et Fiscale
Migrations et Sociétés

Master

Master

Type de
Diplôme
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()1

اللغات واآلداب

العلوم اإلنسانية
اإلجازة األساسية

مسالك اإلجازة األساسية

•
•
•

•
•
•

اإلجازة األساسية

• الدراسات العربية
✓ املسار  :1لغة ولسانيات

الدراسات اإلسالمية
✓ مسار الفقه واألصول
التاريخ واحلضارة
✓ مسار التاريخ واحلضارة
اجللرافيا
✓ املسار  :1البيئة والتنمية املستدامة
✓ املسار  :2التنمية الترابية
علم االجتماع
✓ مسار سوسيولوجيا التنمية
الفلسفة
✓ مسار الفلسفة السياسية واألخالق
علم النفس

✓ املسار  :2آداب وفنون
• الدراسات الفرنسية
✓ املسار  :1األدب
✓ املسار  :2اللسانيات
• الدراسات اإلجنليزية
✓ املسار  :1الدراسات األدبية
✓ املسار  :2اللسانيات

المهنية

مسالك اإلجازة

المتخصص

مسالك الماستر والماستر

• املهن الفنية والوسا طية
• مهن املسرح وفنون العرض
TEACHING ENGLISH AS A FOREIGN LANGUAGE
SIG ET GESTION DE L'ESPACE

•
•
•
•
•
•
•

لسانيات عربية
الثلافة الشعبية امللربية
التواصل وحتليل اخلطاب
االختالف يف العلوم الشرعية
التاريخ امللاربي امللارن احلدي واملعاصر
تاريخ اجملتمعات الوسيطية
ما سييرت متخ صي  :الفل سييفة املعا صييرة  :ق ضييايا
واجتاهات

•
•

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

•
•
•
•
•

( : )1تب عييا للمر سييوم ر قييم  2.20.210ال صييادر يف  25شييتنرب  ،2020سيييتم تل سيييم كل ييية اآلداب والع لييوم اإلن سييانية جبام عيية ا بيين طف يييل إىل
كل يييتن  :كل ييية الع لييوم اإلن سييانية واالجتماع ييية وكل ييية الل لييات واآلداب والف نييون ،و كييذا تل سيييم كل ييية الع لييوم االقت صييادية واللانون ييية
واالجتماعية بابن طفيل إىل كليتن :كلية االقتصاد والتدبت وكلية العلوم اللانونية والسياسية.

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية
Tél : (+212) 5 37 32 96 00 / Fax : (+212) 05 37 32 92 49
E-mail : flshk@uit.ac.ma - Site Web: flsh.uit.ac.ma
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Licences
d’études
fondamentales

❖ Sciences Mathématiques et Applications
Parcours : Mathématiques et Applications
❖ Sciences Mathématiques et Informatique
Parcours 1 : Réseaux et systèmes
Parcours 2 : Infographie et programmation logique
❖ Licence Fondamentale de Physique
❖ Sciences de la matière chimie
Parcours : Sciences de la matière chimie
❖ Sciences de la vie et de la terre (Sciences de la Vie)
Parcours 1 : Biologie Végétale
Parcours 2 : Physiologie et reproduction animale
Parcours 3 : Microbiologie appliquée et biologie moléculaire de la cellule
❖ Sciences de la vie et de la terre (Sciences de la terre et de l’univers)
Parcours 1: Géo – ressources
Parcours 2: Outils techniques pour les géosciences
Parcours 3: Gestion durable et valorisation des géosystèmes

LICENCES
PROFESSIONN
ELLES

❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖
❖

CYCLE DE
MASTER

Automatique et informatique industrielle
Méthodes d’analyse chimiques et biologiques
Techniques de laboratoire appliquées en biologie
Productions animales
Administrateur de bases de données
Sciences et technologies des ciments et céramiques
Management qualité des ressources naturelles
Techniques et valorisations des sols

❖ Masters Biologie – Santé -Environnement
Option 1 : Biologie et santé
Option 2 : Valorisation des ressources végétales Option 3 : Sciences de
l’environnement
❖ Chimie organique et environnement
❖ Energétique – mécanique des fluides
❖ Sciences des matériaux
❖ Systèmes de protection des métaux : conception et environnement
❖ Informatique
❖ Mathématiques et applications
❖ Instrumentation et métrologie physique
❖ Energies renouvelables
❖ Chimie de synthèse organique -applications industrielles
❖ Ingénierie de la valorisation des ressources naturelles et management de
la qualité

Faculté des Sciences Kenitra
Tél : (+212) 5 37 32 94 00 / Fax : (+212) 5 37 32 94 33
E-mail : fsk@uit.ac.ma / Site Web: fs.uit.ac.ma
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)1(

Licences
d’études
fondamentales

1)

SCIENCES ECONOMIQUES ET GESTION
Parcours 1 : Gestion Commerciale
Parcours 2 : Gestion Comptable
Parcours 3 : Gestion Financière

2)

DROIT

Droit ( en arabe)
Droit privé (en français)

CYCLE DE
MASTER

1) FINANCE / AUDIT
2) DROIT DES AFFAIRES
3) MARKETING ET LOGISTIQUE
Parcours 1 : Marketing et Distribution
Parcours 2 : Logistique et Supply Chain
4) BANQUE ET ASSURANCE
1) MANAGEMENT (CONDUITE) DE PROJET
INDUSTRIELS

CYCLE DE
MASTER
SPECIALISES

2) MANAGEMENT DE PROJET ET DE PLATEFORMES
OFFSHORING
3) MANAGEMENT, AUDIT ET CONTROLE

:  سيتم تلسيم كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية جبامعة ا بين طف ييل إىل كل ييتن،2020  شتنرب25  الصادر يف2.20.210  تبعا للمرسوم رقم: )1(
 وكذا تلسيم كلية العلوم االقتصادية واللانونية واالجتماع يية بيابن طف ييل،كلية العلوم اإلنسانية واالجتماعية وكلية الللات واآلداب والفنون
. كلية االقتصاد والتدبت وكلية العلوم اللانونية والسياسية:إىل كليتن
Faculté des Sciences Juridiques Economiques et Sociales
Tél : (+212) 5 37 32 92 18
Fax : (+212) 5 37 32 92 41
E-mail : fsjesk@uit.ac.ma
Site Web: fsjes.uit.ac.ma
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c
الدبلوم
 دبلوم الدراسات اجلامعية العامة ()DEUG
 اإلجازة يف الدراسات األساسية ()LF
 املاسرت )(M
 الدكتوراه )(D

مدة الدراسة
مدة
▪ بكالوريا  +سنتان ()2
الدراسة ▪ بكالوريا  )3( +سنوات
والدبلوم ▪ بكالوريا  )5( +سنوات
▪ بكالوريا  )8( +سنوات
املؤسسة
المسالك كلية أصو الدين
المتوفرة كلية الشريعة
كلية العلوم الشرعية ()1

شروط
الولوج

ملف
التسجيل

املدينة
تطوان
فا

ــ آكادير

السمارة

املسالك
 أصو الدين والدراسات اللرآنية و احلديثية
 الفكر اإلسالمي والفلسفة وعلوم األديان
 الشريعة واللانون (بالللة العربية)
 مسلك الدراسات الشرعية والواقع املعاصر

يلت حي ب هييذه الكل يييات حيياملو شييهادة البكالور يييا مج يييع ال شييع  ،دون مرا عيياة التوز يييع اجل لييرايف  ،مييا عييدى ك لييي
الشريعة بكل من فا وأكادير حي ختضعان للتوزيع اجللرايف حس اجلهة ال ينتمي هلا الطال .
▪ مطبوعات خاصة تسلم بالكلية؛
▪ النسخة األصلية لشهادة البكالوريا؛
▪ نسخة من علد االزدياد؛
▪ نسخة من بطاقة التعريا الوطنية؛
▪ الدفرت الصحي يسح من الثانوية التأهيلية؛
▪ صور للتعريا؛
▪ أظرفة متنربة حتمل اسم وعنوان الطال ؛
ملحوظة:
▪ قد يطلب من التلميذ وثائق أخرى غري املذكورة أعاله ،وذلك حسب القوانني الداخلية لكل مؤسسة؛
▪ عدد النسخ املطلوبة من كل وثيقة خيتلف من كلية ألخرى؛
▪ فترة التسجيل حتدد من طـرف كل جامعة؛
املؤسسة
كلية أصو الدين

العناوين

كلية الشريعة بفا
كلية الشريعة بآكادير
كلية العلوم الشرعية()1

بالسمارة

العنوان

نهج عبد اخلال الطريس،
ص.ب ، 95 :تطوان.
حي الزهور  ،2طري صفرو،
ظهر املهراز،ص.ب ، 60 :فا .
املزار ،آيت ملو  ،ص.ب، 52:
آكادير.
حي السالم ،ص ب195 :

اهلاتف

الفاكس

0539 97 43 18

0539 97 39 69

0535 64 21 23

0535 64 03 07

0528 24 18 68/69

0528 24 12 28

السمارة

( :)1تبعا للمرسوم رقم  2.20.210الصادر يف  25شتنرب  ،2020مت حتويل كلية العلوم الشرعية بالسمارة إىل كلية متعددة التخصصات
36
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لفا ييدة احلا صييلن

تقديم

تلدم دار احلدي احلسنية تكوينا ب سييلك الت كييوين األسا سييي املتخ صي
على شهادة البكالوريا.
ت سييتلر الدرا سيية ب هييذا ال سييلك فان ييية ف صييو (أر بييع سيينوات) ،من هييا ف صييالن حت ضييتيان ،وت تييو
باحلصو على إجازة دار احلدي احلسنية يف علوم الدين.

شروط الترشيح

يشرتط يف املرتش (ة):
 أن يكون حاصال على شهادة البكالوريا أو شهادة بكالوريا التعليم الثانوي العتي  ،أو شهادة
معرتف مبعادلتها إلحداهما ،شريطة أن تكون الشهادة مسلمة يف ال سيينة الدرا سييية اجلار ييية أو
السنة املاضية؛
 أن ال يلل املعد العام عن  12من  ،20وأن ال يلل املعد ا صييل عل يييه يف كييل ميين الل ليية
العربية والللة الفرن سييية والل ليية اإلجنليز ييية أو الل ليية اإل سييبانية يف سيين البكالور يييا عيين 12
من .20

ملف الترشيح

يتكون ملا الرتشي من الوثا التالية:
 طل املشاركة م كتوب موجه إىل مدير املؤسسة ،يبن فيه املرت شي ا ييه الشخ صييي وال عييا لي
وعنوا نييه ور قييم ا هليياتا ،و حيييدد الل ليية األجنب ييية األوىل والل ليية األجنب ييية الثان ييية ميين بيين الل لييات
التالية :اإلجنليزية والفرنسية واإلسبانية؛
 نسخة للشهادة املطلوبة مصاد عليها (مصحوبة بنسخة من قرار املعادلة عند االقتضا )؛
 أصال كشفي النل ا صلة يف سن البكالوريا (االمتحان الوطين واالمتحان اجلهوي)؛
 نسخة من بطاقة التعريا الوطنية مصاد عليها؛
جترى املباراة مبلر املؤسسة ،وتشمل االختبارات الكتابية التالية:
 اختبار يف الثلافة اإلسالمية (مدته ساعتان ،املعامل )3؛
 اختبار يف الللة العربية (مدته ساعتان ،املعامل )3؛
 اختبار يف الللة الفرنسية (مدته ساعتان ،املعامل )2؛
 اختبار يف الللة اإلجنليزية أو الللة اإلسبانية (مدته ساعتان  ،املعامل )2؛

مواد المباراة

عنوان
المؤسسة

مالحظات:
 يودع ملا الرتشي لدى إدارة املؤسسة (مصلحة شؤون الطلبة) ،أو ميكن إرساله عرب الربيديف اآل جييا ا ييددة؛ (بالن سييبة لل مييوظفن يييتعن ع ليييهم إر سييا م لييا الرت شييي عيين طر يي
السلم اإلداري مرفوقا مبوافلة اإلدارة ال ينتمون إليها).
 يتم اإلعالن عن نتيجة االنتلا األولي و عيين مواع يييد االخت بييارات الكتاب ييية يف م ليير املؤس سيية،ويف موقعها على األنرتنيت  ، www.edhh.org :ويعترب اإلعالن مبثابة استدعا .
 يتم اإلعالن عن النتيجة النها ية وعن موعد التسجيل بنفس الطريلة.دار احلدي احلسنية  ،شارع الزيتون ،رقم  ،456حي الرياض ،ص.ب 6549 :العرفان ،الرباط.
يتم اإلعالن عن نتا ج االنتلا األولي يف ملر املؤسسة،
ويف موقعها على األنرتنيتwww.edhh.org :

الأكاديمية الجهو ية للتربية والتكوين لجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة
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معهد حممد الساد لللرا ات والدراسات اللرآنية هو مؤسسة وطن ييية للتع ليييم ال عييالي والب حي العل مييي
يهدف إىل تكوين قرا متميزين وعلما متخصصن يف اللرا ات ويف الدراسات اللرآنية ،مل ميين مب نيياهج
أهداف التكوين البح العلمي وأدواته ،وقادرين على إجناز دراسات جييادة ور صييينة تييربز عظ ميية ال لييرآن ال كييريم وأ سييراره
وحليلته ،وتوسيع املعرفة اإلنسانية بالتعريا به ونشر تعاليمه يف أرقى صورة.
اللرا ات اللرآنية ،وختص

نظام الدراسة
والتكوين

الدراسات

ينظم التكوين باملعهد يف سلكن ،سلك اإلجازة(ختص
اللرآنية)وسلك املاسرت:
• يهدف سلك اإلجازة إىل تكوين الطال تكوينا علميا متخصصا يف جما اللرا ات وعلوم اللرآن،
ومتكينه من اكتساب املعارف الالزمة لجملام بأصو اللرآن والتمكن من املتون العلمية ذات الصلة بها
حفظا وشرحا .كما يهدف إىل تكوينه تكوينا متينا يف خمتلا اجملاالت وخاصة يف الللة العربية
وعلومها والللات األجنبية مبا فيها الللات الشرقية اللدمية.
• ويهدف سلك املاسرت إىل متكن الطال من التخص العلمي العمي يف علوم اللرا ات والدراسات
اللرآنية ،كما يهدف إىل متكينه من اكتساب مناهج البح العلمي يف جماالت التكوين ومعرفة
أصو املناظرة وأسالي التواصل.
يشرتط يف املرتش لولو سلك اإلجازة ما يلي:

شروط الترشيح

 أن يكون حاصال على شهادة البكالوريا أو ما يعادهلا؛ أن يكون حافظا لكتاب اهلل تعاىل كامال؛ أال يتجاوز عمره  30سنة يف تاريخ إجرا املباراة.يتم ولو سلك اإلجازة باملعهد عن طري مباراة تنظم على مرحلتن:

كيفية الولوج

 املرحلة األوىل :إجرا اختبار شفوي يف حفظ اللرآن الكريم كامال. املرحلة الثانية :إجرا اختبارات كتابيةالمدة الزمنية
مواد االختبار
 3ساعات
• علوم القرآن والتليث
ساعتان
• الثقافة العامة
• اللغة العربية:
 3ساعات
يتضمن شكل نص وتلخيصه واإلجابة عن أسئلة

المعامل
1
1
1

تتعلق بالقضايا اللغوية والفكرية الواردة فيه

ملف الترشيح

عنوان
المؤسسة

صفحة

يتكون ملا الرتشي لولو سلك اإلجازة من الوثا التالية:
 طل مكتوب موجه إىل مدير املعهد يبن فيه املرت شي ا ييه الكا مييل وعنوا نييه ور قييم هات فييه وال شييعبةال خيتارها؛
 نسخة مصاد عليها من شهادة البكالور يييا أو ل شييهادة معاد ليية هلييا م صييحوبة ع نييد االقت ضييا بن سييخةمن قرار املعادلة؛
 نسخة مصاد عليها من بطاقة التعريا الوطنية؛ النسخ األصلية لكشوف النل ا صل عليها يف سنوات التعليم التأهيلي الثالث؛ صورتن فوتو رافيتن للمرتش ؛ ظرفن حيمالن طابعا بريديا والعنوان الشخصي للمرتش .تودع ملفات الرتشي مبا شييرة لييدى إدارة املع هييد أو مي كيين إر سيياهلا عييرب الرب يييد ال عييادي ،يف اآل جييا ا ييددة،
على العنوان التالي :معهد حممد الساد لللرا ات والدراسات اللرآنية ،زنلة ا لييداهومي ،ر قييم  ، 2د يييور
اجلامع ،الرباط.
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أهداف التكوين

مدرسة العلوم اإلسالمية مؤسسة للتعليم العالي تابعة جلامعة اللروين ،يع هييد إلي هييا مه ميية الت كييوين
يف جمييا الع لييوم ال شييرعية والف كيير اإل سييالمي وع لييم األد يييان وتارخي هييا ،وع لييوم الل ليية العرب ييية والل لييات
األخرى.

نظام الدراسة
والتكوين

ينظم التكوين والتدريس باملدرسة وف السلكن التالين:
• سلك العالمية العليا؛
• سلك الدكتوراه.
يشمل سلك العاملية العليا على مسالك ،ويضم كل مسلك وحداث دراسية ووحدات للمناهج والبح .
تستلر الدراسة بسلك العاملية العليا مخس ( )5سنوات ب عييد البكالور يييا ،وب سييلك ا لييدكتوراه ثييالث ()3
سنوات بعد العاملية.

شروط الترشيح

تفت
•
•
•

املباراة لولو السنة األوىل بسلك العاملية يف وجه الطلبة:
احلاصلن على شهادة باكالوريا التعليم الثانوي.
واحلافظن لللرآن الكريم.
والذين ال يتجاوز سنهم ثالثن سنة ( )30يف تاريخ إجرا هذه املباراة.

ملف الترشيح

يتكون ملا الرتشي من الوثا التالية:
• طل مكتوب يبن فيه املرتش ا ه الشخصي والعا لي وعنوانه؛
• نسخة مشهود مبطابلتها ألصل شهادة الباكالوريا؛
• نسخة مشهود مبطابلتها ألصل البطاقة الوطنية للتعريا اخلاصة باملرتش ؛
• النسخ األصلية لكشوف النل ا صل عليها برسم طور أو سلك الباكالوريا؛
• أربع صور فوتو رافية للمرتش ؛
• ظرفان حيمالن طابعا بريديا والعنوان الشخصي للمرتش ؛

مراحل المباراة

تنظم املباراة على ثالث مراحل:
• المرحلة األولى :يتم فيها انتلا املرتشحن عن طري دراسة ملفاتهم.
• المرحلة الثانية :يتم فيها التحل من حفظ اللرآن الكريم.
• المرحلة الثالثة :يتم فيها إجرا اختبارات كتابية للملبولن يف املرحلة الثانية.

عنوان
المؤسسة

ترسل ملفات الرتشي يف اآلجا ا ددة من طرف املدرسة كل سنة إىل العنوان التالي:
مدرسة العلوم اإلسالمية ،أنفا ،مسجد احلسن الثاني ،الدار البيضا .

الأكاديمية الجهو ية للتربية والتكوين لجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة
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الأكاديمية الجهو ية للتربية والتكوين لجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة
المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني

أهداف
التكوين

▪ إع داد أطر عليا هلا كفا ة علمية وتلنية يف خمتلا اجملاالت املتصلة بالفالحة و الزراعة والتنمية اللروية،
▪ املساهمة يف اجلهود التنموية لسد حاجيات العام اللروي وتطوير الصناعات الزراعية واللذا ية.

مدة
التكوين
والدبلوم

تدوم الدراسة باملعهد ست ( )6سنوات بالنسبة للط البي طييري و مخييس ( )5سيينوات بالن سييبة ل بيياقي التخص صييات
(منها سنة حتضتية واحدةتAPESAت ) ،حيصل بعدها الطال املتخر على دبلوم مه نييد دو ليية يف الزرا عيية
أو الطوبو رافيا أو الط البيطري.
بعد السنة التحضتية خيتار الطال الناج متابعة تكوينه يف إحدى التخصصات التالية:
• التجهيز اللروي
• الزراعة

التخصصات

• اهلندسة الطبو رافية

• الصناعة الفالحية واللذا ية

• الب سييتنة ـ وقا ييية النبا تييات ـ إ عييداد
املساحات اخلضرا

• الط البيطري

ملحوظة :الطلبة ا لييذين خي تييارون التخص صييات التال ييية-:إ عييداد امل سيياحات اخل ضييرا  -وقا ييية النبا تييات  -الب سييتنة
سيتابعون دراستهم مب رك البستنة بآيت ملو ( ص.ب ،121:كلم  2طري تارودانت) ـ آكادير.
يشرتط يف املرتش لاللتحا بالسنة التحضتية للدراسات العليا الفالحية (  ) APESAأن يكون:
▪ حاصال على شهادة البكالوريا للسنة اجلارية يف إحدى الشع التالية:
 علوم احلياة واألرض؛
 علوم فيزيا ية؛
 علوم رياضية ( أ )؛
 علوم زراعية؛
 علوم رياضية ( ب)؛
 بكالوريا (نوع  )Sمن النظام الفرنسي.
▪ باللا من العمر  23سنة على األكثر يف فات شتنرب من سنة الرتشي .
شروط
الترشيح

االلتحا بالسنة الثالثة شعبة اهلندسة الطبو رافية:
ميكن لطلبة األقسام التحضتية للمدار العل يييا للمهند سيين ( )MPااللت حييا بال سيينة الثال ثيية شييعبة اهلند سيية
الطبو رافية بعد اجتياز املباراة الوطنية املشرتكة بنجاح.
االلتحا بالسنة األوىل من سلك املهندسن:
يفت املعهد مباراة لولو السنة األوىل من سلك املهندسن يف أحد التخصصن :
- Sciences Géomatiques et Ingénierie Topographique
- Génie Rural
يف و جييه حيياملي ا لييدبلومات وال شييواهد التال ييية DEUG (MIP), L(MIP) :أو ت لييين متخ صي يف أ حييد
التخصصن ،واحلاصلن على ميزة تحسنت خال متدرسهم .

الأكاديمية الجهو ية للتربية والتكوين لجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة
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االلتحا بالسنة التحضتية للدراسات العليا الفالحية ( :) APESA
▪ انتلا  ،بنا على نتا ج البكالوريا وحس معامالت خاصة باملعهد؛
▪ اختبار كتابي (عبارة عن را ز)؛
كيفية
القبول

▪ يؤخذ بعن االعتبار متثيلية مجيع األكادمييات وختص
العدد اإلمجالي للمرتشحن.
نظرا للظروف االستثنائية الثت

نسبة مئوية لكل أكادميية ولكل شعبة بنا على

تعةشتائ الدننتئ ال تب والتئف د

ةت  ،19قت تتا امثدتئن ر ت ر

اسثنائية للثرشةح ل ل ج الدعا الرسا الد سا  ،2021/2020حةت تا امثدئن انثقتئف الدثرشتنة

الائف ملى المعدل المحصل عليه في

امتححي ا اليي

و المعيدل المحصيل علييه في

الجهيي ودذا نيع البك ليري  ،رع تخصةص ن ب رئ ي لكل أدئنيدة

جا ي .

امتححي ا

االلتحا بالسنة التحضتية للدراسات العليا الفالحية ( ) APESA
 . 1مل مطبوع التسجيل األولي على املوقع اإللكرتوني للمعهد املبن أسفله يف اآلجا ا ددة لذلك؛
مسطرة
التسجيل
األولي

www.iav.ac.ma

 .2أدا مصاريا ملا الرتشي (150درهما) تدفع يف احلساب البنكي للمعهد؛
 .3إرسا صورة رقمية لوصل أدا مصاريا ملا الرتشي  +صورة شخصية للمرتش عرب موقع التسجيل.
(Scanner le reçu de payement avec le code massar et la photo d’identité format 35x35mm et les
)envoyer en ligne dans le formulaire de préinscription

معهد احلسن الثاين للزراعة والبيطرة :مكتب التسجيل  6 ، APESAشارع حممد التريكي،
عنوان
المؤسسة

ص.ب،6202.
مدينة العرفان ،أكدال ـ  10101ـ الرباط ــ املوقع اإللكتروينwww.iav.ac.ma :
حساب املعهد لدى اخلزينة العامة للمملكة رقم310810100002400401870145 :

صفحة
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الأكاديمية الجهو ية للتربية والتكوين لجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة
المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني

أهداف التكوين يهدف التكوين إىل إعداد أطر عليا ( مهندسي دولة) متخصصة ومؤهلة للعمل يف خمتلا اللطاعات
الفالحية والزراعية.
يدوم التكوين باملدرسة الوطنية للفالحة مبكنا

مدة التكوين
والدبلوم

▪ السلك اإلعدادي :سنتان؛
▪ سلك املهندسن :ثالث سنوات.

مخس ( )5سنوات موزعة على سلكن:
زراعي يف أحد التخصصات

تتو السنوات اخلمس حبصو الطال املتخر على دبلوم مهند
التالية:
 اإلنتا النباتي؛
 االقتصاد اللروي؛
 وقاية النباتات؛
 اإلرشاد الفالحي؛
 علوم وتلنيات إنتا األشجار املثمرة.
 اإلنتا احليواني؛

شروط الترشيح

يشرتط يف املرتش :
▪ أن يكون حاصال على شهادة البكالوريا أو ما يعادهلا للسنة احلالية يف إحدى الشع التالية:
 العلوم الرياضية(أ)؛ العلوم الرياضية(ب)؛ علوم احلياة واألرض؛ العلوم الفيزيا ية ؛ العلوم الزراعية؛ بكالوريا نوع ( Sمن النظام الفرنسي).▪ أن ال يتعدى  23سنة يف نهاية دجنرب من سنة الرتشي .

كيفية القبول

▪ انتلا أولي ،بنا على املعد العام للبكالوريا؛
▪ اختبارات كتابية يف املواد التالية :الرياضيات ـ العلوم الفيزيا ية .الكيميا ـ علوم احلياة واألرض.
على املرتشحن
ملحوظة :يتم عرض النتا ج فل عرب املوقع اإللكرتوني للمدرسة  ،لذا
مراجعة هذا املوقع بانتظام ملعرفة النتا ج.
الرتشي ملباراة ولو املدرسة الوطنية للفالحة مبكنا

مسطرة
الترشيح

يتم عرب املوقع اإللكرتوني للمدرسة:

http://www.enameknes.ac.ma/candidature/
إضافة إىل ذلك يتم إرسا ملا التسجيل األولي عرب الربيد ،ويتضمن:
▪ مطبوع التسجيل األولي املتوصل به عرب الربيد اإللكرتوني للمرتش (ة) بعد التسجيل اإللكرتوني؛
▪ وصل أدا مصاريا امللا.
يتم أدا مصاريا التسجيل يف املباراة (  60درهم ) باخلزينة العامة للمملكة يف احلساب املفتوح باسم
املدرسة الوطنية للفالحة مبكنا ؛

عنوان المؤسسة

Ecole National d'Agriculture de Meknès, Bureau des inscriptions, BP S/40 Meknès,
Km10,route Haj Kaddour, 50000, Meknès

الأكاديمية الجهو ية للتربية والتكوين لجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة
المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني
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أهداف
التكوين

يهدف التكوين باملدرسة الوطنية اللابوية للمهندسن إىل إعداد أطر عل يييا متخص صيية ومؤه ليية للع مييل
يف اللطاع اللابوي واجملاالت املرتبطة به.

نظام التكوين

نظام التكوين باملدرسة داخلي ومبنحة ،مع تكوين عسكري ابتدا من السنة الثالثة.

مدة التكوين
والدبلوم

❖ السلك األو (جذع مشرتك) :سنتان ،ومتثل جذعا مشرتكا مع الشع امللررة يف كل من معهد
احلسن الثاني للزراعة والبيطرة واملدرسة الوطنية للفالحة.
❖ السلك الثاني (ختص ) :سنتان ،حيصل بعدهما الطال الناج على دبلوم اللابوية العامة .
❖ السلك الثال (خت صي مع مي ) :سيينتان ،حي صييل ب عييدهما الطا لي ال نيياج ع لييى دب ليوم مه نيد
الدولة يف أحد التخصصات التالية:
 تهيئة اللابات
 Aménagement des Forets
 االقتصاد اللابوي
 Economie Forestière
 الرفع من قيمة املنتجات اللابوية
 Valorisation des Produits Forestiers
 Ecologie et Gestion des Ressources
 ع لييم البي ئيية و تييدبت ا ملييوارد
الطبيعية
Naturelles

شروط
االلتحاق

يتم االلتحا بالسنة األوىل من السلك الثاني باملدرسة الوطنية اللابوية للمهندسن بعد قضا سنتن
ميين الت كييوين مبع هييد احل سيين ال ثيياني للزرا عيية والبي طييرة يف خت صي الزرا عيية أو باملدر سيية الوطن ييية
للفالحة ،وبعد اجتياز مباراة تشمل ما يلي:
 انتلا ؛ اختبارات لللدرات البدنية؛ روا ز تسيكو تلنيةت.ويتم االلتحا بالسنة األوىل من السلك الثال مباشرة بالنسبة للحاصلن على دبلوم اللابوية العامة.

عنوان
المؤسسة

املدرسة الوطنية اللابوية للمهندسن ،ص.ب -511 :تابريكت ،سال.
اهلاتا 0537861149 /3704 :ب الفاكس0537861149 :
املوقع اإللكرتوني www.enfi.ac.ma :ــ الربيد اإللكرتونيeauxetforets@iam.net.ma :

صفحة
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الأكاديمية الجهو ية للتربية والتكوين لجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة
المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني

أهداف التكوين

يلدم مرك البستنة بأكادير ــ أيت ملو تكوينا بسلك التلنين املتخصصن يف جمالي تسوي
املنتجات الفالحية والبستنة وإعداد املساحات اخلضرا .

مدة التكوين
والدبلوم

يدوم التكوين سنتن حيصل بعدها الطال املتخر على دبلوم تلين متخص
 تسوي املنتجات الفالحية ؛
 البستنة وإعداد املساحات اخلضرا .

شروط الترشيح

يشرتط يف املرتش (ة) أن يكون:
 جنسية ملربية؛
 حاصال على شهادة البكالوريا علوم زراع ييية ،أو ع لييوم احل ييياة واألرض ،أو ع لييوم فيزيا ييية ،أو
علوم رياضية تأت للسنة احلالية أو املاضية؛
 السن أقل من  30سنة يف فات شتنرب من سنة الرتشي .

كيفية القبول

 يتم اللبو بنا على انتلا مرتكز على نتا ج االمتحان الوطين املوحد ؛
 يييتم ا سييتدعا املرت شييحن املل بييولن يف االنت لييا األو لييي عييرب بر يييدهم اإللكرتو نييي الجت ييياز
االختبارات الكتابية.

ملف الترشيح

عنوان المؤسسة

يف:

يتكون ملا الرتشي من الوثا التالية:
 طل خطي للمشاركة يف املباراة حيمل الربيد اإللكرتوني ورقم هاتا املرتش ؛
 شهادة مدرسية حتمل الرقم الوطين للطال ؛
 نسخة من شهادة البكالوريا؛
 بيان نل البكالوريا؛
 نسخة من علد االزدياد ال تتجاوز مدتها  3أشهر؛
 ظرفان بريديان متنربان حيمالن إسم وعنوان املرتش (ة)؛
 نسخة من بطاقة التعريا الوطنية؛
بع صور إلكرتونية ( )scannéesجلميع الوثا على الربيد اإللكرتوني :

iavcha.2016@gmail.com
معهد احلسن الثاني للزراعة والبيطرة
مرك البستنة بأكادير أيت ملو  ،ص.ب ،121 :ايت ملو 80150
اهلاتا0528242026 / 0528240155 / 0528241006 :
الفاكس0528242243 :
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الأكاديمية الجهو ية للتربية والتكوين لجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة
المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني

أهداف التكوين
مدة التكوين
والدبلوم

شروط الترشيح

كيفية القبول

مسطرة الترشيح

يهدف التكوين إىل إعداد أطر عليا تستجي حلاجيات العال وحماربة األمراض والوقاية منها.
تدوم الدراسة بكليات الط و الصيدلة سبع (  ) 7سنوات يف ما خي
بعدها الطال املتخر على الدكتوراه يف الط .

التكوين الطيب ،حيصل

يشرتط يف املرتش أن يكون:
م سييجال بال سيينة النها ييية ميين سييلك البكالور يييا ل سيينة الرت شييي أو حا صييال ع لييى شييهادة البكالور ييا يف
م سييلكي الع لييوم الريا ضييية تأت أو تبت أو م سييلك ع لييوم احل ييياة واألرض أو م سييلك الع لييوم الفيزيا ييية أو
مسلك العلوم الزراعية أو ما يعادهلا؛
يييتم و لييو كل ييية ال طي وال صيييدلة شييعبة ال طي ب عييد جنيياح املرت شي يف امل بيياراة امل شييرتكة لو لييو
التخصصات الطب ييية وال صيييدلية ( شييع بة ال طي و شييعبة طي األ سيينان و شييعبة ال صيييدلية) :جتييرى هييذه
املباراة على مرحلتن:
• انتلا متهيدي يرتكز:
✓ بالنسبة للمرتشحن للحاصلن ع لييى شييهادة البكالور يييا الوطن ييية :ع لييى امل عييد ا صييل
عليه يف امتحان البكالوريا عن طري احتساب  75%من امل عييد ال عييام ل ليينل ا صييل
عليها يف االمتحان الوطين ،و 25%من املعد العام للنل ا صل عليها يف االمتحان
اجلهوي
✓ بالن سييبة للمرت شييحن للحا صييلن ع لييى شييهادة البكالور يييا األجنب ييية :ع لييى امل عييد ال عييام
للنل ا صل عليها.
• اخت بييار ك تييابي :مد تييه  3سيياعات وي شييمل أر بييع مكو نييات ( بييرامج البكالور يييا شييعبة الع لييوم
التجريبية):
✓ املكون األو  :اختبار علوم احلياة (البيولوجيا)؛
✓ املكون الثاني :اختبار الفيزيا ؛
✓ املكون الثال  :اختبار الكيميا ؛
✓ املكون الرابع :اختبار الرياضيات.
 يتضمن كل مكون  20سؤاال وال حيتمل كل سؤا إال جوابا صحيحا واحدا؛ تنل األسئلة باعتماد أوزان ترتاوح بن  1و3؛ تع تييرب النل طيية ا لي ت سيياوي أو ت لييل عيين  20/3يف م كييون وا حييد ميين مكو نييات االخت بييار نل طييةموجبة للرسوب؛
بعد فت باب الرتشي  ،يتعن على املرتشحن الرا بن يف اجتياز املباراة املشرتكة لولو كليات الط
والصيدلة وكلي طي األ سيينان ت سييجيل تر شيييحهم ع لييى البوا بيية اإللكرتون ييية اخلا صيية بامل بيياراة ع لييى
العنوان التالي:
www.concoursmed.ma
ويتعن على كل مرتش  ،أثنا تعبئة طل املشاركة يف املباراة ،ترتي الشع الثالث ( طي و صيييدلة
وط األسنان) ،حس اختياره ووف التوزيع اجللرايف.
بالن سييبة للحا صييلن ع لييى شييهادة البكالور ييا األجنب ييية إر سييا ن سييخة ميين هييذه ال شييهادة و كييذا ك شييا
نلطهم ونسخة من بطاقة التعريا الوطنية إىل مصاحل الوزارة عييرب الرب يييد اإللكرتو نييي ع لييى الع نييوان
التالي:
bac@concoursmed.ma
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مسالك اإلجازة
المهنية
تكوينات أخرى
(بكلية الط والصيدلة
بالرباط):

مسالك الماستر
مسالك الماستر
المتخصص

▪ Qualité et Gestion des Risques en Santé
▪ Puériculture
▪ Sciences en Biotechnologie médicale
Biotechnologie :
• Parcours1 : Biomédicale
• Parcours2 :Bioinformatique
▪ Assurance Qualité du Médicament
▪ Agro Ressources Fonctionnelles : Valorisation en
Phytoproduits de Santé, de Nutrition et ’Environnement

املوقع اإللكرتوني

الرباط
الدار البيضا
مراك
فا
وجدة
طنجة
أكادير
العيون

صفحة

العنوان
كلية الط والصيدلة املرك اجلامعي ،ص.ب 6203 :املعاهد -الرباط
www.medramo.ac.ma
19شارع طار بن زياد ،مر السلطان،ص ب9154 :
www.fmpc.ac.ma
سيدي عباد ،ص ب 7010 :ـ مراك
www.fmpm.ucam.ac.ma
كلم  2طري سيدي حرازم ،ص ب 1893 :فا
www.fmp-usmba.ac.ma
ص.ب،724:حي اللد ـ وجدة
http://fmpo.ump.ma
كلية الط والصيدلة بطنجة
www.uae.ac.ma
كلية الط والصيدلة بأكادير
www.uiz.ac.ma
كل ييية ال طي وال صيييدلة بييالعيون ،يف طييور اإلن شييا  ،سييتكون جيياهزة للمو سييم ا جلييامعي املل بييل ( )2022/2021ك مييا أع ليين
وزير الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعليم العالي والبح العلمي.
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الأكاديمية الجهو ية للتربية والتكوين لجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة
المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني

أهداف
التكوين

تهدف الدراسات الصيدلية إىل تكوين أطر عليا مؤهلة ومتوفرة على خربات تلنية عالية متكنها من مزاولة
عملها يف خمتلا ميادين الصيدلة ،سوا يف املختربات أو املستشفيات أو املؤسسات ال صييناعية ال صيييدلية أو يف
جما البح العلمي.

شروط
الترشيح

يفت الرتشي لولو شعبة الصيدلة يف وجه فئتن من الطلبة:
الفئة األولى لولو السنة األوىل:
 التالميذ املسجلن بالسنة الثانية من سلك البكالوريا للسنة اجلارية يف شعبة العلوم الرياضية أو العلومالتجريبية أو ما يعادهلا؛
 أو التالميذ احلاصلن على شهادة البكالوريا :علوم رياضية تأت أو تبت أو علوم احلياة واألرض أو العلومالفيزيا ية أو العلوم الزراعية أو ما يعادهلا.
الفئة الثانية )يف حدود  (20%لولو السنة الثالثة (يف إطار اجلسور) :الطلبة احلاصلون على:
 دبلوم الدراسات اجلامعية العامة )(DEUGيف علوم احلياة ()SVأو علوم األرض والكون (.)STU دبلوم الدراسات اجلامعية العامة يف العلوم ( )DEUG és sciencesختص علوم احلياة واألرض( )SVTوختص كيميا  -بيولوجيا (.)CB
 دبلوم الدراسات اجلامعية يف العلوم والتلنيات ( )DEUSTختص بيولوجيا ـ كيميا ـ جيولوجيا(.)BCG

مدة
التكوين
والدبلوم

الفئة األولى :تستلر مدة الدراسة ست ( )6سنوات تتو بنيل دبلوم دكتور يف الصيدلة.
الفئة الثانية :تستلر مدة الدراسة أربع ( )4سنوات تتو بنيل دبلوم دكتور يف الصيدلة.

كيفية
القبول

الفئة األولى:
يييتم و لييو كل ييية ال طي وال صيييدلة شييعبة اال صيييدلة ب عييد جنيياح املرت شي يف امل بيياراة امل شييرتكة لو لييو التخص صييات
الطبية والصيدلية (شعبة الط وشعبة ط األسنان وشعبة الصيدلية) :جترى هذه املباراة على مرحلتن:
• انتلا متهيدي يرتكز:
✓ بالن سييبة للمرت شييحن للحا صييلن ع لييى شييهادة البكالور يييا الوطن ييية :ع لييى امل عييد ا صييل عل يييه يف
امتحان البكالوريا عن طري احتساب  75%من املعد العام للنل ا صييل علي هييا يف االمت حييان
الوطين ،و 25%من املعد العام للنل ا صل عليها يف االمتحان اجلهوي
✓ بالنسبة للمرتشحن للحاصلن على شهادة البكالوريا األجنبية :على املعد العام للنل ا صل
عليها.
• اختبار كتابي :مدته  3ساعات ويشمل أربع مكونات (برامج البكالوريا شعبة العلوم التجريبية):
✓ املكون األو  :اختبار علوم احلياة (البيولوجيا)؛
✓ املكون الثاني :اختبار الفيزيا ؛
✓ املكون الثال  :اختبار الكيميا ؛
✓ املكون الرابع :اختبار الرياضيات.
 يتضمن كل مكون  20سؤاال وال حيتمل كل سؤا إال جوابا صحيحا واحدا؛ تنل األسئلة باعتماد أوزان ترتاوح بن  1و3؛تعترب النلطة ال تساوي أو تلل عن  20/3يف مكون واحد من مكونات االختبار نلطة موجبة للرسوب؛
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كيفية
القبول

الفئة الثانية:
▪ انتلا أولي ،بنا على دراسة ملفات الرتشي ( يؤخذ بعن االعتبار مييدة الدرا سيية و امل يييزات وا ليينل ا صييل
علي هييا خييال ال سيينتن ا جلييامعيتن األوىل والثان ييية يف مييواد الفيز يييا والكيم يييا والريا ضيييات والكيم يييا
اإلحيا ية والبيولوجيا)؛
▪ اختبارات كتابية تهم املواد التالية:
✓ البيولوجيا ( 60دقيلة معامل )3؛
✓ الفيزيا ( 60دقيلة معامل )1؛
✓ الكيميا والكيميا اإلحيا ية ( 60دقيلة معامل .)3
ملحوظة:
ـــ يتم اختيار مواضيع هذه االختبارات من ملرر السنتن األوىل والثانية من دب ليوم الدرا سييات اجلامع ييية العا ميية
( )DEUGيف علوم احلياة ( )SVأو علوم األرض والكون (.)STU
بالنسبة للفئة األولى:

إجراءات
الترشيح

ط
ي
بعد فت باب الرتشي  ،يتعن على املرتشحن الرا بن يف اجتياز امل بياراة امل شيرتكة لو ليو كل ييات ال طي وال صييدلة وك ليي
األسنان تسجيل ترشيحهم على البوابة اإللكرتونية اخلاصة باملباراة على العنوان التالي:
www.concoursmed.ma
و يييتعن ع لييى كييل مرت شي  ،أث نييا تعب ئيية ط لي امل شيياركة يف امل بيياراة ،ترت يي ال شييع ا لييثالث ( طي و صيييدلة و طي األ سيينان) ،ح سي
اختياره ووف التوزيع اجللرايف.
بالن سييبة للحا صييلن ع لييى شييهادة البكالور ييا األجنب ييية إر سييا ن سييخة ميين هييذه ال شييهادة و كييذا ك شييا نلط هييم ون سييخة ميين بطا قيية
التعريا الوطنية إىل مصاحل الوزارة عرب الربيد اإللكرتوني على العنوان التالي:
bac@concoursmed.ma
بالنسبة للفئة الثانية:

يتم التسجيل األولي يف املباراة عرب املراحل التالية:
 ) 1الت سييجيل عـل ـييـى الـ بييـوابة اإللكتــــ ـييـرونية للم بيياراة اخلا صيية بالكل ييية املعن ييية ،ويف حا ليية و جييود صييعوبة يف
التسجيل اإللكرتوني يتعن على املرتش االتصا مبصلحة الشؤون الطالبية بالكلية .
 )2امل صييادقة ع لييى اإل شييعار اإللكرتو نييي املتو صييل بييه بطري ليية أوتوماتيك ييية ب عييد الت سييجيل ع لييى البوا بيية
اإللكرتونية من طرف ر يس املؤسسة األصلية؛
 )3إرسا أو إيداع ملا الرتشي مبصلحة الشؤون الطالبية بالكلية املعنية يف اآلجا ا ددة لذلك،
وسيتم اإلعالن عن الوثا املكونة مللا الرتشي بالبوابة اإللكرتونية اخلاصة باملباراة.

عنوان
المؤسسة

الرباط

كلية الطب والصيدلة المركب الجامعي ،ص.ب 6203 :المعاهد -الرباط
www.medramo.ac.ma

الدار البيضا

 19كلية الطب والصيدلة شارع طارق بن زياد ،مرس السلطان،ص ب9154 :
الدار البيضاء
www.fmpc.ac.ma

فا
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كلم  2طريق سيدي حرازم ،ص ب 1893 :فاس
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الأكاديمية الجهو ية للتربية والتكوين لجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة
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يهدف التكوين إىل إعداد أطر عليا متوفرة على رؤية متكاملة ألمراض األسنان و الفم من جوانب هييا
أهداف التكوين التشخيصية والعالجية ،وكذا إعداد أطر تلنية متخصصة وتلنية مساعدة يف جما ط األسنان.
مدة التكوين

والدبلوم
شروط الترشيح

كيفية القبول

تدوم الدراسة ست (  ) 6سنوات ،حيصل بعدها الطال املتخر على الدكتوراه يف ط األسنان؛
ملحو ظيية  :ال ي سييم للطا لي بييالتكرار إال مييرة وا حييدة يف ال سييلك األو (ال سيينتان اجلامعي تيان األوىل
والثانية).
يشرتط يف املرتش أن يكون:
▪ م سييجال بال سيينة النها ييية ميين سييلك البكالور يييا ل سيينة الرت شييي يف شييعبة الع لييوم الريا ضييية أو شييعبة
العلوم التجريبية أو ما يعادهلا؛
▪ أو حاصال على شهادة البكالوريا يف شعبة العلوم الرياضية أو شعبة العلوم التجريبية أو ما يعادهلا.
يييتم و لييو كل ييية ال طي وال صيييدلة شييعبة اال صيييدلة ب عييد جنيياح املرت شي يف امل بيياراة امل شييرتكة لو لييو
التخص صييات الطب ييية وال صيييدلية ( شييعبة ال طي و شييعبة طي األ سيينان و شييعبة ال صيييدلية) :جتييرى هييذه
املباراة على مرحلتن:
• انتلا متهيدي يرتكز:
✓ بالنسبة للمرتش حن للحاصلن على شهادة البكالوريا الوطن ييية :ع لييى امل عييد ا صييل عل يييه
يف امتحان البكالوريا عن طري احت سيياب  75%ميين امل عييد ال عييام ل ليينل ا صييل علي هييا يف
االمتحان الوطين ،و 25%من املعد العام للنل ا صل عليها يف االمتحان اجلهوي
✓ بالنسبة للمرتشحن للحاصلن على شهادة البكالور يييا األجنب ييية :ع لييى امل عييد ال عييام ل ليينل
ا صل عليها.
• اختبار كتابي :مدته  3ساعات ويشمل أربع مكونات (برامج البكالوريا شعبة العلوم التجريبية):
✓ املكون األو  :اختبار علوم احلياة (البيولوجيا)؛
✓ املكون الثاني :اختبار الفيزيا ؛
✓ املكون الثال  :اختبار الكيميا ؛
✓ املكون الرابع :اختبار الرياضيات.
 يتضمن كل مكون  20سؤاال وال حيتمل كل سؤا إال جوابا صحيحا واحدا؛ تنل األسئلة باعتماد أوزان ترتاوح بن  1و3؛▪ تعترب النلطة ال ت سيياوي أو ت لييل عيين  20/3يف م كييون وا حييد ميين مكو نييات االخت بييار نل طيية موج بيية
للرسوب؛

صييدلة
ب عيد فييت بيياب الرت شييي  ،يييتعن ع لييى املرت شييحن ا لييرا بن يف اجت ييياز امل بيياراة امل شييرتكة لو لييو كل يييات ال طي وال ي
وكلي ط األسنان تسجيل ترشيحهم على البوابة اإللكرتونية اخلاصة باملباراة على العنوان التالي:
www.concoursmed.ma
ط األ سينان)،
ويتعن على كيل مرت شي  ،أث نيا تعب ئية ط يل امل شياركة يف امل بياراة ،ترت يي ال شيع ا ليثالث ( طي و صييدلة و ي
مسطرة الترشيح حس اختياره ووف التوزيع اجللرايف.
بالنسبة للحا صيلن ع ليى شيهادة البكالور ييا األجنب يية إر سيا ن سيخة مين هيذه ال شيهادة و كيذا ك شيا نلط هيم ون سيخة مين
بطاقة التعريا الوطنية إىل مصاحل الوزارة عرب الربيد اإللكرتوني على العنوان التالي:
bac@concoursmed.ma
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تكوينات
أخرى

◄ تحضير الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا )(DUT
• التخص  :مساعد طبي األسنان )(Assistant Dentaire؛
• مدة التكوين :سنتان ()2؛
• شروط الرتشي  :بكالوريا علمية؛
• كيفية اللبو  :انتلا بنا على املعد العام المتحان البكالوريا؛
• ملا الرتشي :
 نسخة طب األصل من شهادة البكالوريا شهادة مدرسية حتمل الرقم الوطين للطال  2ظرفان متنربان حيمالن اسم وعنوان املرتش نسخة من بطاقة التعريا الوطنية -بطاقة التسجيل األولي عرب األنرتنيت.

تكوينات
أخرى

◄ تحضير اإلجازة المهنية )(LP
• التخص Prothésiste Dentaire :
• مدة التكوين :ثالث سنوات ()3؛
• شروط الرتشي  :بكالوريا علمية أو ما يعادهلا؛
• كيفية اللبو  :انتلا ؛
• ملا الرتشي :
 طل خطي نسخة طب األصل من شهادة البكالوريا نسخة من كشا نل البكالوريا ظرف حجم A4؛ نسخة من بطاقة التعريا الوطنية بطاقة التسجيل األولي عرب األنرتنيت.◄ سلك الماستر:
Master en Biologie et Matériaux en Milieu Buccal
شارع عالل الفاسي ،زنقة حممد جزويل،
كلية طب
األسنان
الرباط

عنوان
المؤسسة

املركب اجلامعي أكدال العايل ص.ب6212 :
املعاهد -الرباط.
اهلاتف0537 77 18 49 :
الفاكس0537 77 02 43 :
املوقع اإللكتروينwww.fmdrabat.ac.ma:
زنقة أبو العالء زهار ،ص.ب،9157:

كلية طب
األسنان
الدار البيضاء

مرس السلطان ،الدارالبيضاء.
اهلاتا:
الفاكس:
املوقع اإللكرتونيwww.fmd-uh2c.ac.ma:
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أهداف التكوين

تهدف هذه املعاهد إىل تكوين أطر متخصصة يف جما التمريا و تلنيات الصحة.

مدة التكوين

يدوم التكوين ثالث( )3سنوات ،حيصل بعدها الطال املتخر على دبلوم اإلجازة يف التمريا.

شروط الترشيح

يشارك يف املباراة احلاصلون على شهادة البكالوريا للسنة اجلارية أو املاضية أو ما يعادهلا.
تتم املشاركة يف هذه املباراة لولو التخصصات املفتوحة حس نوع البكالوريا ا صل عليها.

▪

كيفية القبول

▪

▪

▪

كيفية الترشيح

يتم اللبو عن طري مباراة تشمل:
انتلا ً أولياً حس عدد امللاعد املتبارى عليها ،وعلى أسا ومعد يتم حسابه باعتماد  %25ملعد
االمت حييان اجل هييوي و  %75مل عييد االمت حييان ا لييوطين  ،و يييتم إ عييالن أ ييا املرت شييحن ا لييذين مت
انتلاؤهم الجتياز االختبارات الكتابية على املوقع اإللكرتوني ل لييوزارة، www.sante.gov.ma:
و كييذا املو قييع ( http://ispits.sante.gov.ma :يع تييرب إ عييالن الن تييا ج مبثا بيية ا سييتدعا
إلجرا املباراة).
اختبارا كتابيا يف مادتن:
املادة األوىل :مبينة يف اجلدو املوالي (املدة :ساعة ونصا ،املعامل)2:
املادة الثانية :اختبار يف الللة الفرنسية ( املدة :ساعة  ،املعامل)1:
يتم تلييم االختبار الكتابي بن  0و  ،20وتعترب موج بيية للر سييوب كييل در جيية ت لييل عيين .20/05
يتم إعالن النتا ج على املوقعن املذكورين أعاله ،ويعد هذا اإلعالن مبثابة ا سييتدعا للمل بييولن
الجتياز اختبار األهلية.
اختبار األهلية :عبارة عن ملابلة مع جلنة خمتصة.

بعد فت باب التسجيل يف املباراة يتعن على كل مرتش الجتياز املباراة:
▪ مل استمارة الرتشي (  ) Formulaireعلى املوقع اإللكرتونيipists.sante.gov.ma :
▪ طباعة نسخة من استمارة الرتشي واالحتفاظ بها ألجل اإلدال بها يوم املباراة؛
 يتم حتديد املعهد تللا يا بنا على التوزيع اجللرايف واختيار املسلك والشعبة . -يعترب عدم حتديد املسلك أو الشعبة ،أو الرتشي بأكثر من شعبة أو مركز ترشيحا ال يا.
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املسلك

الشعبة

شعبة البكالوريا

مادة االختبار الكتابي
األوىل

ممرض متعدد االختصاصات
ممرض يف التخدير واإلنعاش
ممرض يف الصحة النفسية
العالجات التمريضية

ممرض يف العالجات
االستعجالية والعناية املركزة

علوم جتريبية ـ علوم رياضية

علوم احلياة واألرض

ممرض يف صحة األسرة
والصحة اجلماعاتية
ممرض يف عالجات املواليد
واألطفا
املساعدة يف اجملا
الطيب واالجتماعي

مساعد اجتماعي
املخترب
حمضر يف الصيدلة
احلمية والتلذية

تلنيات الصحة

الصحة والبيئة
األشعة
صيانة املعدات البيوطبية
اإلحصا يات الصحية

علوم جتريبية ــ اآلداب والعلوم
اإلنسانية

فلسفة وعلم االجتماع

علوم جتريبية ـ علوم رياضية

الكيميا

علوم جتريبية ـ علوم رياضية

علوم احلياة واألرض

علوم جتريبية ـ علوم رياضية
علوم جتريبية ـ علوم رياضية ــ
العلوم والتكنولوجيات
علوم جتريبية ـ علوم رياضية ــ علوم
االقتصاد والتدبت

الفيزيا
الرياضيات

ملوم البصر
واضع أجهزة استبدا األعضا
الرتويا وإعادة
التأهيل

علوم جتريبية ـ علوم رياضية

الفيزيا

مصح النط

نفساني حركي

علوم جتريبية  -علوم رياضية ـــ
اآلداب والعلوم اإلنسانية

علوم احلياة واألرض

الرتويا بالعمل
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مراكز المباراة حسب المناطق
مسلك :العالجات التمريضية ــ شعبة :ممرض يف التخدير واإلنعاش
املعهد العالي للمهن التمريضية
وتقنيات الصحة

مكان إقامة املرتشح (اإلقليم  /الوالية)

سطات وبرشيد ،سدي بنور ،خريبكة  ،اجلديدة ،بن سليمان  ،سييدي الربنو صيي ،ا حليي احل سيين
درب ال سييلطان ال فييدا  ،عيين ال سييبع ا حلييي ا مييدي ،ا لييدار البي ضييا أن فييا ،عيين ال شي  ،بيين م سيييك ،الدارالبيضا
موالي رشيد سيدي عثمان ،مديونة النواصر  ،ا مدية
الرباط ،سال ،متارة ،الصختات واخلميسات ،اللنيطرة ،سيدي قاسم ،سيدي سليمان،

الرباط

مراك  ،قلعة السرا نة ،شيشاوة،
اليوسفية .احلوز والرحامنة ،ال صيويرة ،أز ييال  ،بيين ميال  ،الفل ييه بين مراك .
صاحل ،آسفي ،سدي بنور،
أكادير
كلميم،إداوتنان ،إنزكان ،اشتوكةآيت بها ،آيت ملو  ،تارودا نيت ، ،طا طيا  ،تزن ييت ، ،سيدي إ فيين آكادير
،
ورزازات ،زكورة ،تنلت ،الراشيدية

ملحلة ـ ورزازات

أسا الزاك ،طان طان  ،بوجدور ،السمارة ،العيون ،وادي الذه  ،أوسرد ،طرفاية ولكويرة ـ

ملحلة ـ العيون

فا  ،بوملان ،صفرو وموالي يعلوب ،مكنا  ،إفران ،خنيفرة ،احلاج وميدلت ، .تازة وتاونات.

فا

وجدة أنكاد ،بركان ،فكيك ،جرادة ،تاوريرت ،الناضور ،الدريوش ،احلسيمة ،كرسيا

وجدة

طنجة ،أصيلة ،الفح

أجنرا ،شفشاون ،العرا

 ،تطوان ،مضي الفنيد  ،وزان

ملحلة طنجة

مسلك :العالجات التمريضية ــ شعبة :ممرض يف الصحة النفسية
املعهد العالي للمهن التمريضية
مكان إقامة املرتشح (اإلقليم  /الوالية)
وتقنيات الصحة
املع هييد ال عييالي للم هيين التمري ضييية وتلن يييات
مراك  ،قلعة السرا نة ،شيشاوة ،احلوز والرحامنة ،الصويرة ،آسفي  ،اليوسفية،
الصحة ،مراك .
أكادير إداوتنان ،إنزكان ،اشتوكةآيت بها ،آيت م ليو  ،تارودا نيت ، ،طا طيا  ،تزن ييت ،كل مييم ،أ سيا ملح ليية املع هييد ال عييالي للم هيين التمري ضييية
الزاك ،طان طان سدي إفين ،بوجدور ،ال سيمارة ،الع ييون ،وادي ا ليذه  ،أو سيرد ،طرفا يية ول كيويرة ـ وتلنيات الصحة ،آكادير
ورزازات ،زكورة ،تنلت
ملح ليية املع هييد ال عييالي للم هيين التمري ضييية
يفرة،
خن
خريبكة،
،
صاحل
بن
الفليه
أزيال ،بين مال ،
وتلنيات الصحة ،مراك ــ بين مال .
املع هييد ال عييالي للم هيين التمري ضييية وتلن يييات
الرباط ،سال ،متارة ،الصختات واخلميسات ،اللنيطرة ،سيدي قاسم ،سيدي سليمان
الصحة ،الرباط
 .سييطات وبر شيييد  ،سييدي ب نييور  ،اجلد يييدة،بن سييليمان  ،سيييدي الربنو صييي ،ا حلييي احل سييين درب املع هييد ال عييالي للم هيين التمري ضييية وتلن يييات
ال سييلطان ال فييدا  ،عيين ال سييبع ا حلييي ا مييدي ،ا لييدار البي ضييا أن فييا ،عيين ال شي  ،بيين م سيييك ،مييوالي الصحة،الدارالبيضا
رشيد سيدي عثمان ،مديونة النواصر  ،ا مدية
املع هييد ال عييالي للم هيين التمري ضييية وتلن يييات
فا  ،بوملان ،صفرو وموالي يعلوب ،مكنا  ،إفران ،احلاج  ،ميدلت ،الراشيدية ،تازة ،تاونات.
الصحة،فا
وجدة أنكاد ،بركان ،فكيك ،جرادة ،تاوريرت ،الناضور ،الدريوش ، ،كرسيا،
طنجة ،أصيلة ،الفح

أجنرا ،شفشاون ،العرا

 ،تطوان ،مضي الفنيد  ،وزان ،احلسيمة.
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املع هييد ال عييالي للم هيين التمري ضييية وتلن يييات
الصحة،وجدة
املع هييد ال عييالي للم هيين التمري ضييية وتلن يييات
الصحة،تطوان.
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مسلك :العالجات التمريضية ــ شعبة :ممرض متعدد االختصاصات
مكان إقامة املرتشح (اإلقليم  /الوالية)
أكادير إداوتنان ،إنزكان ،اشتوكةآيت بها ،آيت ملو ،
طاطا

آكادير

تزنيت  ،تارودانت

ملحقة ــ تزنيت

بوجدور  ،العيون  ،طرفاية  ،السمارة

ملحقة ــ العيون

ورزازات ،زكورة ،تنلت

ملحقة–ورزازات

كلميم ،أسا الزاك ،طانطان ،سدي إفين

ملحقة– كلميم

وادي الذه  ،أوسرد ولكويرة

– الداخلة

مراك  ،الللعة ،شيشاوة ،احلوز والرحامنة.

مراكش.

الصويرة

ملحقة–الصويرة.

آسفي ،اليوسفية.

ملحقة–آسفي.

سطات وبرشيد

ملحقة–سطات.

أزيال ،بين مال  ،الفليه بن صاحل ،خنيفرة ،خريبكة

ملحقة–بين مالل.

،سدي بنور ،اجلديدة،،بن سليمان  ،سيدي الربنوصي،
احلي احلسين درب السلطان الفدا  ،عن السبع احلي
ا مدي ،الدار البيضا أنفا ،عن الش  ،بن مسيك،
موالي رشيد سيدي عثمان ،مديونة النواصر  ،ا مدية

الدارالبيضاء.

الرباط ،سال ،متارة ،الصختات واخلميسات.

 ،الرباط.

اللنيطرة ،سيدي قاسم ،سيدي سليمان

ملحقة–القنيطرة.

طنجة ،أصيلة ،الفح

صفحة

املعهد العالي للمهن التمريضية وتقنيات الصحة

أجنرا ،العرا

ملحقة–طنجة

شفشاون ،تطوان ،مضي  ،الفنيد  ،وزان

تطوان.

احلسيمة

ملحقة–احلسيمة.

تازة

ملحقة–تازة.

الناضور ،الدريوش،

ملحقة–الناضور.

وجدة أنكاد ،بركان ،فكيك ،جرادة  ،كرسيا
وتاوريرت

وجدة

فا  ،بوملان ،صفرو وموالي يعلوب ،تاونات.

فاس.

مكنا  ،إفران ،واحلاج .

ملحقة–مكناس.

الراشيدية وميدلت

ملحقة–الراشيدية.
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مسلك :العالجات التمريضية ــ شعبة :ممرض يف العالجات االستعجالية والعناية املركزة
مكان إقامة املرتشح (اإلقليم  /الوالية)

املعهد العالي للمهن التمريضية
وتقنيات الصحة

أكادير إداوتنان ،إنزكان ،اشتوكةآيت ب هيا ،آ ييت م ليو  ،تارودا نيت ، ،تزن ييت ،يـ طا طيا ،كل مييم،
سدي إفين
ورزازات ،زكورة ،تنلت،
ملحقة ورزازات
مراك  ،اليوسفية  ،آسفي  ،الللعة ،شيشاوة ،احلوز والرحامنة ،الصويرة ،أزيال  ،بيين ميال ،
مراكش.
الفليه بن صاحل،
آكادير

ملحقة العيون

أسا الزاك ،طان طان ، ،بوجدور ،السمارة ،العيون ،طرفاية ولكويرة
وادي الذه  ،أوسرد ،
سطات وبرشيد ،سدي بنور ،خريبكة  ،اجلديدة ،بن سليمان  ،سيدي الربنوصي ،احلي احلسين
ش  ،بيين م سيييك،
درب ال سيلطان ال فييدا  ،عين ال سييبع ا حلييي ا ميدي ،ا لييدار البي ضيا أن فييا ،عيين ال ي
موالي رشيد سيدي عثمان ،مديونة النواصر  ،ا مدية
فا  ،بوملان ،صفرو وموالي يعلوب ،تازة ،تاونات
وجدة أنكاد ،بركان ،فكيك ،جرادة ،تاوريرت ،الناضور ،الدريوش ،كرسيا ،احلسيمة
الرباط ،سال ،متارة ،الصختات واخلميسات ،اللنيطرة ،سيدي قاسم ،سيدي سليمان،
طنجة ،أصيلة ،الفح أجنرا ،شفشاون ،العرا  ،تطوان ،مضي الفنيد  ،وزان،

ملحقة طنجة

مكنا  ،إفران ،خنيفرة ،احلاج  ،ميدلت ،الراشيدية،

ملحقة مكناس.

ملحقة الداخلة
الدارالبيضاء
فا
وجدة.
الرباط

مسلك :العالجات التمريضية ــ شعبة :ممرض يف صحة األسرة والصحة اجلماعاتية
مكان إقامة املرتشح (اإلقليم  /الوالية)
أكادير إداوتنان ،إنزكان ،اشتوكةآيت بها ،آيت ملو  ،تارودانت ، ،طاطا  ،تزنيت،

املعهد العالي للمهن التمريضية
وتقنيات الصحة
ملحلة تزنيت .

كلميم ،أسا
الزاك ،طان طان سيدي إ فيين ،بو جيدور ،ال سيمارة ،الع ييون ،وادي ا ليذه  ،أو سيرد ،ملحلة كلميم
طرفاية ولكويرة ـ
ورزازات ،الراشيدية،ميدلت ،زكورة ،تنلت
اليوسفية  ،آسفي ،مراك  ،الللعة ،والرحامنة
الصويرة ،شيشاوة ،احلوز
أزيال ،بين مال  ،الفليه بن صاحل ،خنيفرة
سييطات وبر شيييد  ،سييدي ب نييور ،خريب كيية  ،اجلد يييدة ،بيين سييليمان  ،سيييدي الربنو صييي ،ا حلييي
ش  ،بين
احلسين درب السلطان الفدا  ،عن السبع احلي ا مدي ،ا ليدار البي ضيا أن فيا ،عين ال ي
مسيك ،موالي رشيد سيدي عثمان ،مديونة النواصر  ،ا مدية
الرباط ،سال ،متارة ،الصختات واخلميسات ،اللنيطرة ،سيدي قاسم ،سيدي سليمان،
طن جيية ،أ صيييلة ،الف حي أ جنييرا ،شف شيياون ،ال عييرا  ،ت طييوان ،م ضييي الفن يييد  ،وزان،
احلسيمة
فا  ،بوملان ،صفرو وموالي يعلوب ،تازة ،تاونات ،إفران ، ،احلاج ،

ملحلة اللنيطرة.
تطوان.
ملحلة مكنا .

وجدة أنكاد ،بركان ،فكيك ،جرادة ،تاوريرت ،الناضور ،الدريوش،

ملحلة الناضور .

كرسيا ،تازة

ملحلة تازة.

الأكاديمية الجهو ية للتربية والتكوين لجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة
المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني

الراشيدية
ملحلة آسفي
ملحلة الصويرة
بين مال
ملحلة سطات.
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مسلك :العالجات التمريضية ــ شعبة :ممرض يف عالجات املواليد واألطفال
املعهد العالي للمهن التمريضية
وتقنيات الصحة

مكان إقامة املرتشح (اإلقليم  /الوالية)

سطات وبرشيد ،سدي بنور ،خريبكة  ،اجلديدة،بن سليمان  ،سيدي الربنوصي ،ا حليي احل سيين
ش  ،بيين م سيييك ،الدار البيضا
درب ال سيلطان ال فييدا  ،عين ال سييبع ا حلييي ا ميدي ،ا لييدار البي ضيا أن فييا ،عيين ال ي
موالي رشيد سيدي عثمان ،مديونة النواصر  ،ا مدية،
مراك  ،قلعة السرا نة ،شيشاوة ،احلوز والرحامنة ،الصويرة ،أزيال ،بين مال  ،الفل ييه بين
صاحل  ،آسفي  ،اليوسفية،أكادير إداوتنان ،إنزكان ،ا شيتوكةآيت ب هيا ،آ ييت م ليو  ،تارودا نيت،
وادي ،مراك
طا طييا  ،تزن يييت ،كل ميييم ،أ سييا ا لييزاك ،طييان طييان سييدي إ فييين ،بو جييدور ،ال سييمارة ،الع يييون،
الذه  ،أوسرد ،طرفاية ولكويرة ـ ورزازات ،زكورة ،تنلت،
الرباط ،سال ،متارة ،الصختات واخلميسات ،اللنيطرة ،سيدي قاسم ،سيدي
سليمان ،طن جية ،الرباط.
أصيلة ،الفح أجنرا ،شفشاون ،العرا  ،تطوان ،مضي الفنيد  ،وزان ،احلسيمة
فا ،
بوملان ،صيفرو و ميوالي يع ليوب ،مك نيا  ،إ فيران ،خني فيرة ،احلا جي  ،م ييدلت ،الرا شييدية ،فا
تازة ،تاونات.
وجدة.

وجدة أنكاد ،بركان ،فكيك ،جرادة ،تاوريرت ،الناضور ،الدريوش  ،كرسيا

مسلك الرتويض وإعادة التأهيل شعب :مقوم البصر  /مصحح النطق  /نفساني حركي /الرتويض بالعمل
مكان إقامة املرتشح (اإلقليم  /الوالية)
مجيع أقاليم وعماالت اململكة

املعهد
املعهد العالي للمهن التمريضية وتلنيات الصحة ،الرباط.

مسلك الرتويض وإعادة التأهيل شعبة :واضع أجهزة استبدال األعضاء
املعهد
مجيع أقاليم وعماالت اململكة

املعهد
املعهد العالي للمهن التمريضية وتلنيات الصحة ،مراك .

مسلك الرتويض وإعادة التأهيل ــ شعبة :الرتويض الطيب
املعهد العالي للمهن التمريضية
مكان إقامة املرتشح (اإلقليم  /الوالية)
وتقنيات الصحة
أكادير إداوتنان ،إنزكان ،اشتوكة آيت ب هيا ،آ ييت م ليو  ،تارودا نيت ، ،طا طيا  ،تزن ييت ،كل مييم،
أ سييا ا لييزاك ،طييان طييان سييدي إ فييين ،بو جييدور ،ال سييمارة ،الع يييون ،وادي ا لييذه  ،أو سييرد ،طرفا ييية آكادير.
ولكويرة ـ ورزازات ،زكورة ،تنلت
مراك ،
اليوسفية  ،آسفي  ،الللعة ،شيشاوة ،احلوز والرحامنة ،الصويرة ،أزيال  ،بيين ميال  ،مراك .
الفليه بن صاحل
الرباط ،سال ،متارة ،الصختات واخلميسات ،اللنيطرة ،سيدي قاسم ،سيدي سليمان،

الرباط

سطات وبرشيد ،سدي بنور ،خريبكة  ،اجلديدة ،بن سليمان  ،سيدي الربنوصي ،احلي احلسين
ش  ،بيين م سيييك ،ملحلة اللنيطرة.
درب ال سيلطان ال فييدا  ،عين ال سييبع ا حلييي ا ميدي ،ا لييدار البي ضيا أن فييا ،عيين ال ي
موالي رشيد سيدي عثمان ،مديونة النواصر  ،ا مدية
طنجة ،أصيلة ،الفح

أجنرا ،شفشاون ،العرا

 ،تطوان ،مضي الفنيد  ،وزان ،احلسيمة

تطوان.

فييا ،
خنيفرةبو ،ملييان ،صييفرو و مييوالي يع لييوب ،تييازة ،تاو نييات ،إ فييران ، ،احلا جي  ،م يييدلت ،الرا شيييدية ملحلة مكنا .
وجدة أنكاد ،بركان ،فكيك ،جرادة ،تاوريرت ،الناضور ،الدريوش ،كرسيا ،تازة
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ملحلة تازة.

الأكاديمية الجهو ية للتربية والتكوين لجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة
المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني

مسلك  :تقنيات الصحة شعب :حمضر يف الصيدلة
املعهد

مكان إقامة املرتشح (اإلقليم  /الوالية)
الرباط ،سال ،متارة ،الصختات واخلميسات ،اللنيطرة ،سيدي قاسم ،سييدي سيليمان ،طن جية ،أ صييلة،
الف حي أ جنييرا ،شف شيياون ،ال عيرا  ،ت طييوان ،م ضييي الفن يييد  ،وزان ،احل سيييمة ،فييا  ،بو ملييان ،صييفرو املع هييد ال عييالي للم هيين التمري ضييية
و مييوالي يع لييوب ،مك نييا  ،إ فييران ،خني فييرة ،احلا جي  ،م يييدلت ،الرا شيييدية ،تييازة ،تاو نييات .و جييدة أن كيياد ،وتلنيات الصحة ،الرباط.
بركان ،فكيك ،جرادة ،تاوريرت ،الناضور ،الدريوش  ،كرسيا
أكادير إداوتنان ،إنزكان ،اشتوكةآيت بها ،آيت ملو  ،تارودانت ، ،طاطا  ،تزن ييت ،كل مييم ،أ سيا ا ليزاك،
طييان طييان سييدي إ فييين ،بو جييدور ،ال سييمارة ،الع يييون ،وادي ا لييذه  ،أو سييرد ،طرفا ييية ول كييويرة ـ ورزازات
،ز كييورة ،تيينلت ،مييراك  ،قل عيية ال سييرا نة ،شي شيياوة ،ا حلييوز والرحام نيية ،ال صييويرة ،سييطات وبر شيييد املع هييد ال عييالي للم هيين التمري ضييية
 ،سييدي ب نييور ،خريب كيية  ،اجلد يييدة،بن سييليمان  ،سيييدي الربنو صييي ،ا حلييي احل سييين درب ال سييلطان ال فييدا  ،وتلنيات الصحة ،الدار البيضا .
عيين ال سييبع ا حلييي ا مييدي ،ا لييدار البي ضييا أن فييا ،عيين ال شي  ،بيين م سيييك ،مييوالي ر شيييد سيييدي عث مييان،
مديونة النواصر  ،ا مدية ،أزيال ،بين مال  ،الفليه بن صاحل  ،آسفي  ،اليوسفية،

مسلك  :تقنيات الصحة شعب :الصحة والبيئة
املعهد

مكان إقامة املرتشح (اإلقليم  /الوالية)
الرباط ،سال ،متارة ،الصختات واخلميسات ،اللنيطرة ،سيدي قاسم ،سييدي سيليمان ،طن جية ،أ صييلة،
الف حي أ جنييرا ،شف شيياون ،ال عييرا  ،ت طييوان ،م ضييي الفن يييد  ،وزان ،احل سيييمة ،فييا  ،بو ملييان ،صييفرو املع هييد ال عييالي للم هيين التمري ضييية
و مييوالي يع لييوب ،مك نييا  ،إ فييران ،خني فييرة ،احلا جي  ،م يييدلت ،الرا شيييدية ،تييازة ،تاو نييات .و جييدة أن كيياد ،وتلنيات الصحة ،الرباط.
بركان ،فكيك ،جرادة ،تاوريرت ،الناضور ،الدريوش  ،كرسيا
أكادير إداوتنان ،إنزكان ،اشتوكةآيت بها ،آيت ملو  ،تارودانت ، ،طاطا  ،تزن ييت ،كل مييم ،أ سيا ا ليزاك،
طييان طييان سييدي إ فييين ،بو جييدور ،ال سييمارة ،الع يييون ،وادي ا لييذه  ،أو سييرد ،طرفا ييية ول كييويرة ـ ورزازات
،ز كييورة ،تيينلت ،مييراك  ،قل عيية ال سييرا نة ،شي شيياوة ،ا حلييوز والرحام نيية ،ال صييويرة ،سييطات وبر شيييد املع هييد ال عييالي للم هيين التمري ضييية
 ،سييدي ب نييور ،خريب كيية  ،اجلد يييدة،بن سييليمان  ،سيييدي الربنو صييي ،ا حلييي احل سييين درب ال سييلطان ال فييدا  ،وتلنيات الصحة ،الدار البيضا .
عيين ال سييبع ا حلييي ا مييدي ،ا لييدار البي ضييا أن فييا ،عيين ال شي  ،بيين م سيييك ،مييوالي ر شيييد سيييدي عث مييان،
مديونة النواصر  ،ا مدية ،أزيال ،بين مال  ،الفليه بن صاحل  ،آسفي  ،اليوسفية،

مسلك  :تقنيات الصحة شعبة احلمية والتغذية واإلحصائيات الصحية
مكان إقامة املرتشح (اإلقليم  /الوالية)
مجيع أقاليم وعماالت اململكة

املعهد
املعهد العالي للمهن التمريضية وتلنيات الصحة ،الرباط.

مسلك  :تقنيات الصحة شعبة صيانة املعدات البيوطبية
مكان إقامة املرتشح (اإلقليم  /الوالية)
مجيع أقاليم وعماالت اململكة

املعهد
املعهد العالي للمهن التمريضية وتلنيات الصحة ،الدار البيضا .

مسلك :املساعدة يف اجملال الطيب واالجتماعي ــ شعبة :مساعد اجتماعي
املعهد العالي للمهن التمريضية
مكان إقامة املرتشح (اإلقليم  /الوالية)
وتقنيات الصحة
أ كييادير إداوت نييان ،إنز كييان ،ا شييتوكةآيت ب هييا ،آ يييت م لييو  ،تارودا نييت ، ،طا طييا  ،تزن يي
يت ،املع هييد ال عييالي للم هيين التمري ضييية وتلن يييات
،
يذه
كل ميييم ،أ سييا ا لييزاك ،طييان طييان سييدي إ فييين ،بو جييدور ،ال سييمارة ،الع يييون ،وادي ا لي
الصحة ،آكادير
أوسرد ،طرفاية ولكويرة ـ ورزازات ،زكورة ،تنلت،
مييراك  ،قل عيية ال سييرا نة ،شي شيياوة ،ا حلييوز والرحام نيية ،ال صييويرة ،أز يييال  ،بييين مييال  ،املع هييد ال عييالي للم هيين التمري ضييية وتلن يييات
الصحة ،مراك
الفليه بن صاحل  ،آسفي  ،اليوسفية ،سدي بنور ،خريبكة  ،اجلديدة ،سطات وبرشيد
الر بيياط ،سييال ،متييارة ،ال صييختات واخلمي سييات ،اللني طييرة  ،سيييدي قا سييم ،سيييدي سييليمان،
طن جيية ،أ صيييلة ،الف حي أ جنييرا ،شف شيياون ،ال عييرا  ،ت طييوان ،م ضييي الفن يييد ،
وزان ،املع هييد ال عييالي للم هيين التمري ضييية وتلن يييات
ين
ع
ي
،
احل سيييمة  ، ،بيين سييليمان  ،سيييدي الربنو صييي ،ا حلييي احل سييين درب ال سييلطان ال في
يدا سيييدي الصحة ،الرباط.
ال سييبع ا حلييي ا مييدي ،ا لييدار البي ضييا أن فييا ،عيين ال شي  ،بيين م سيييك ،مييوالي ر شيييد
عثمان ،مديونة النواصر  ،ا مدية،

الأكاديمية الجهو ية للتربية والتكوين لجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة
المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني
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مسلك :تقنيات الصحة ــ شعبة :املخترب
املعهد العالي للمهن التمريضية
وتقنيات الصحة

مكان إقامة املرتشح (اإلقليم  /الوالية)

سييطات وبر شيييد  ،سييدي ب نييور ،خريب كيية  ،اجلد يييدة ،بيين سييليمان  ،سيييدي الربنو صييي ،ا حلييي
ش  ،بين الدارالبيضا
احلسين درب السلطان الفدا  ،عين ال سيبع ا حليي ا ميدي ،ا ليدار البي ضيا أن فيا ،عين ال ي
مسيك ،موالي رشيد سيدي عثمان ،مديونة النواصر  ،ا مدية،
مراك  ،قلعة السرا نة،
شيشاوة ،احلوز والرحامنة ،الصويرة ،أزيال ،بين مال  ،الفليه بن مراك .
صاحل  ،آسفي  ،اليوسفية ،الصويرة
وجدة أنكاد ،بركان ،فكيك ،جرادة ،تاوريرت ،الناضور ،الدريوش ،كرسيا ،،احلسيمة

وجدة

الر بيياط ،سييال ،متييارة ،ال صييختات واخلمي سييات ،اللني طييرة  ،سيييدي قا سييم ،سي
ييدي سييليمان ، ،الرباط
طنجة ،أصيلة ،الفح أجنرا ،شفشاون ،العرا  ،تطوان ،مضي الفنيد  ،وزان،
أكادير إداوتنان ،إنزكان ،اشتوكةآيت ب هيا ،آ ييت م ليو  ،تارودا نيت ، ،طا طيا  ،تزن ييت ،كل مييم،
سييدي إ فييين ـ ورزازات ،ز كييورة ،تيينلت ،أ سييا ا لييزاك ،طييان طييان ،الع يييون ،وادي ا لييذه  ،أو سييرد ،آكادير.
طرفاية ،بوجدور ،السمارة ،ولكويرة
فا  ،بوملان،
تازة.صيفرو و ميوالي يع ليوب ،مك نيا  ،إ فيران ،خني فيرة ،احلا جي  ،م ييدلت ،الرا شييدية فا
،تاونات ،

مسلك :تقنيات الصحة ــ شعبة :األشعة
املعهد العالي للمهن التمريضية
وتقنيات الصحة

مكان إقامة املرتشح (اإلقليم  /الوالية)

الرباط ،سال ،متارة ،ال صيختات واخلمي سيات ،اللني طيرة  ،سييدي قا سيم ،س
وزان،ييدي سيليمان ، ،طن جية ،الرباط
أصيلة ،الفح أجنرا ،شفشاون ،العرا  ،تطوان ،مضي الفنيد ،
سطات وبرشيد  ،سيدي ب نيور ،خريب كية  ،اجلد ييدة ،بين سيليمان  ،سييدي الربنو صيي ،ا حليي احل سيين
درب السلطان الفدا  ،عن السبع احلي ا مدي ،الدار البيضا أنفا ،عن الش  ،بين م سييك ،ميوالي الدار البيضا
رشيد سيدي عثمان ،مديونة النواصر  ،ا مدية، ،
فييا  ،بو ملي
الراشيدية.يان ،صييفرو و مييوالي يع لييوب ،مك نييا  ،تييازة  ،تاو نييات ،إ فييران ،خني فييرة ،احلا جي  ،م يييدلت ،فا
وجدة أنكاد ،بركان ،فكيك ،جرادة ،تاوريرت ،الناضور ،الدريوش ،كرسيا ،احلسيمة.

وجدة

أ كييادير إداوت نييان ،إنز كييان ،ا شييتوكةآيت ب هييا ،آ يييت م لييو  ،تارودا نييت ، ،طا طييا  ،تزن يييت ،كل ميييم،
ورزازات ،زكورة ،تنلت أسا الزاك ،طان طان سدي إفين ،بوجدور ،السمارة ،الع ييون ،وادي ا ليذه  ،آكادير.
أوسرد ،طرفاية ولكويرة ـ
ميراك  ،قل عية ال سييرا نة ،شي شياوة ،ا حليوز والرحام نيية ،ال صيويرة ،أز ييال  ،بييين ميال  ،الفل ييه بيين مراك
صاحل  ،آسفي  ،اليوسفية ،الصويرة

الموقع اإللكتروني لوزارة الصحة
www.sante.gov.ma
الموقع اإللكتروني للمعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة:
http://ispits.sante.gov.ma
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الأكاديمية الجهو ية للتربية والتكوين لجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة
المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني

أهداف
التكوين
مدة التكوين
والدبلوم

شروط
الترشيح

كيفية
القبول

كيفية
الترشيح
عنوان
المؤسسة

يهدف سييلك اإل جييازة املهن ييية باملع هييد ال عييالي لع لييوم ال صييحة ال تييابع جلام عية احل سين األو ب سيطات ،إىل
تكوين أطر متخصصة يف جما التمريا والصحة.
تييدوم الدرا سيية باملع هييد ثييالث ( )3سيينوات ،حي صييل ب عييدها الطا لي املت خيير ع لييى إ جييازة مهن ييية يف
التخصصات التالية :
 Technologue en Instrumentation et Maintenance Biomédicales
 Technologue en Radiophysique, Radiobiologie et Radioprotection
يشرتط يف املرتش أن يكون حاصال على (حس التخص ):
 Technologue en Instrumentation et Maintenance Biomédicales
بكالوريا علوم جتريبية ـــ بكالوريا علوم رياضية ـــ بكالوريا العلوم والتكنولوج يييات الكهربا ييية ـييـ
بكالوريا مهنية :مسلك الصيانة الصناعية ـــ مسلك اإللكرتونيك وأجهزة التوا صييل ـييـ م سييلك ا ليينظم
اإللكرتونية والرقمية.
 Technologue en Radiophysique, Radiobiologie et Radioprotection :
بكالور يييا ع لييوم ريا ضييية (أ) و(ب) ـييـ بكالور يييا ع لييوم جتريب ييية م سييلك ع لييوم فيزيا ييية وم سييلك ع لييوم
احلياة واألرض.
 انتلا أولي %75 ( ،للمعد ا صل عليه يف امتحان الوطين و % 25للمعد ا صل عليه
يف امتحان اجلهوي لنيل شهادة البكالوريا)؛
 اختبارات كتابية ( للملبولن يف االنتلا األولي ) يف املواد التالية:
 Technologue en Instrumentation et Maintenance Biomédicales
الرياضيات ( 30دقيلة) ــ الفيزيا ( 60دقيلة) ــ الللة الفرنسية ( 30دقيلة)
 Technologue en Radiophysique, Radiobiologie et Radioprotection :
الرياضيات ( 30دقيلة) ــ الفيزيا ( 30دقيلة) ــ الكيميا ( 30دقيلة) ــ الللة الفرنسية ( 30دقيلة)
 يتم الرتشي ملباراة ولو املعهد فل عرب شبكة األنرتنيت على املوقع التالي:
www.isss.uh1.ac.ma/preinscription
الرتشي لشعبة واحدة (كل ترشي ألكثر من شعبة يعترب ال يا).

المركب الجامعي ،طريق الدار البيضاء ،ص.ب  555سطات
www.isss.uh1.ac.ma
الهاتف 0523721275 :ببب الفاكس0523721274 :

الأكاديمية الجهو ية للتربية والتكوين لجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة
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الأكاديمية الجهو ية للتربية والتكوين لجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة
المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني

أهداف التكوين

يهدف التكوين إىل إعداد أطر عليا ( مهندسي دولة) متخصصة يف جما اهلندسة املعمارية.

مدة التكوين
والدبلوم

يييدوم الت كييوين باملدر سيية الوطن ييية للهند سيية املعمار ييية سييت ( )6سيينوات موز عيية ع لييى ثال ثيية أ سييالك،
حيصل بعدها الطال املتخر على دبلوم مهند معماري.
ملحوظة :ال يسم للطال بالتكرار يف السنوات األربع األوىل إال مرة واحدة.

شروط الترشيح

يشرتط يف املرتش أن يكون:
 جنسية ملربية؛
 حاصال على شهادة البكالوريا يف إحدى الشع التالية:
• العلوم الرياضية(أ) و(ب)؛
• العلوم التجريبية (علوم فيزيا ية ،علوم احلية واألرض ،علوم زراعية)؛
• العلوم االقتصادية ( علوم اقتصادية ،علوم التدبت ا اسباتي)؛
• العلوم والتكنولوجيات (علوم وتكنولوجيات ميكانيكية ،علوم وتكنولوجيات كهربا ية).
 أو حاصال على شهادة معرتف مبعادلتها لشهادة البكالوريا؛
 أن ال يتعدى سنه  22سنة يف تاريخ إجرا املباراة.
 احلصو على معد يفو أو يساوي  20/12يف االمتحان اجلهوي.
 احلصو على معد عام للبكالوريا يفو أو يساوي  20/12بالنسبة لألحرار أو األجان .

كيفية القبول

يتم اللبو بالسنة األوىل عن طري :
 انت لييا أو لييي ب نييا ع لييى م عييد حيت سي ك مييا ي لييي % 25 :مل عييد االمت حييان اجل هييوي و % 75مل عييد االمت حييان
الوطين (بالنسبة لألحرار أو البكالوريا األجنبية يتم االنتلا بنا على املعد العام للبكالوريا)؛
 اختبارات كتابية :
; Epreuve 1: QCM, durée : 30 minutes
; Epreuve 2 : expression écrite, durée : 45 minutes
Epreuve 3 : expression graphique, durée : 60 minutes.

 ملابلة مدتها  15دقيلة أمام جلنة املباراة ،بالنسبة للناجحن يف االختبار الكتابي.

✓
✓
✓

قظممرا للظممرون االسممت نائية التم تعيشم ا بم قمما يسممب و مماء كوفيممد  ،19فلممد تممم اعتممما مسممطر اسممت نائية للحد مميو لولمموا
املدرس ممة برس ممم املوس ممم  ،2021/2020حي ممم ت ممم اعتم مما اقتل مماء املحدط ممحيا بن مماء عل ممى املع ممد املحدممل علي ممه ا ممي االمتح مماا
الوطص واملعد املحدل عليه اي االمتحاا الج وي .است ناء تم إ لااء االختبار ات الاتابية).

 يتم الرتشي فل عرب شبكة األنرتنيت على املوقع اإللكرتوني :
كيفية الترشيح






التكوين
العنوان

www.concoursena.ma
إضافة الوثا املطلوبة على شكل PDF

بالنسبة للطلبة األجان
ال تلبل امللفات املرسلة عرب الربيد أو املودعة باملدرسة.
مصاريا ملا الرتشي  100 : ( frais du dossier):درهم ،تؤدى عن طري حتويل بنكي
على حساب املدرسة لدى اخلزينة العامة بالرباط
االحتفاظ بوصل أدا املبلغ واإلدال به عند احلاجة،

يتم التكوين الطلبة الناجحن باملؤسسات التابعة للمدرسة الوطنية للهندسة املعمارية با مليدن التال يية :فيا
الرباط ـــ تطوان ـــ مراك ـــ أكادبر و وجدة ،وذلك حس التوزيع اجللرايف الذي حتدده املدرسة.

-

املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية  ،شارع عال الفاسي ،ص.ب ،6372:الرباط املعاهد  -الرباط
اهلاتا - 0537 77 52 29 :الفاكس0537 77 52 76 :
املوقع اإللكرتوني - www.ena.archi.ac.ma:الربيد اإللكرتونيena@ecole-archi.net.ma :
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التكوين

شروط الترشيح

مسطرة
الترشيح
واالنتقاء

ي فييت املع هييد م بيياراة لو لييو ت كييوين ميين أ جييل احل صييو ع لييى دب لييوم املع هييد ا لييوطين للتهي ئيية وا لييتعمت
).(Bac+5

يشرتط يف املرتش أن يكون:
• جنسية ملربية؛
• حاصال على شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة هلا يف إحدى الشع التالية:
 علوم رياضية تأت أو تبت علوم فيزيا ية علوم احلياة واألرض علوم زراعية علوم اقتصادية فنون تطبيلية ؛• باللا من العمر  21سنة على األكثر عند تاريخ إجرا املباراة ؛
يتم اللبو عن طري مباراة تشمل ما يلي:
• انتقاء أوليا( ،يتم إعالن نتا جه عرب املوقع اإللكرتوني للمعهد) www.inau.ac.ma :؛
ـــ بالنسبة للمرتشحن احلاصلن على بكالور يييا ملرب ييية ،سيييعتمد ع لييى م عييد ا ليينل ا صييل علي هييا يف
امتحاني الباكالوريا اجلهوي والوطين؛
ـ ـييـ بالن سييبة للمرت شييحن احلا صييلن ع لييى باكالور يييا أجنب ييية معاد ليية للباكالور يييا امللرب ييية ،يييتم االنت لييا
اعتمادا على املعد العام ا صل عليه يف الباكالوريا مع خضوعهم لنفس الشروط ا ددة لولو املعهد
• اختبارات كتابية؛
• اختبارات شفوية.
قظرا للظرون االست نائية الت تعيش ا بم قا يسب و اء كوفيد  ،19فلد تم اعتما مسطر است نائية للحد يو لولمموا املع ممد
برسم املوسم  ،2021/2020حيممم تممم اعتممما اقتلمماء املحدطممحيا بنمماء علممى املعممد املحدممل عليممه اممي االمتحمماا المموطص واملعممد
املحدل عليه اي االمتحاا الج وي است ناء تم إ لااء االختبار ات الاتابية)

العنوان
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السيد مدير املعهد الوطين للتهيئة والتعمت
شارع عال الفاسي ،مدينة العرفان،
ص.ب ، 6215 :املعاهد ــ الرباط
للمزيد من املعلومات :االتصا مبديرية الدراسات على األرقام التالية:
0537686991 / 0537771702
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أهداف التكوين

تهدف املدرسة الوطنية للتجارة والتسيت إىل تكوين أطر مؤهلة متوفرة على خييربات تلن ييية عال ييية
متكنها من التكيا مع متطلبات التنمية االقتصادية واالجتماعية الوطنية و اجلهوية.
ويعتمد التكوين بهذه املدار على نظام بيدا وجي حدي يهتم يف ذات الوقت بتللن املعارف واملهارات
وبتنم ييية الشخ صييية .و لييذلك تييوىل التكوي نييات أهم ييية خا صيية للتلن يييات املختل فيية يف الت جييارة والت سيييت
واملعلوماتية والدراسات امليدانية والتداري إضافة إىل الللات والتواصل.
تييدوم الدرا سيية باملدر سيية الوطن ييية للت جييارة والت سيييت مخييس ( )5سيينوات ( 10ف صييو ) ،و تيينظم يف
م سييلكن م سييلك الت جييارة وم سييلك الت سيييت ،حي صييل ب عييدها الطا لي املت خيير ع لييى ت دب لييوم ا ملييدار
الوطنية للتجارة والتسيتت يف أحد التخصصات التالية:

مدة التكوين
والتخصصات

 التسوي والعمل التجاري
مسلك
 التجارة الدولية
التجارة
 اإلعالن التجاري والتواصل
Commerce
 تدبت العالقة مع الزبنا

 التدقي ومراقبة التسيت
مسلك
 تدبت املوارد البشرية
التسيير  التدبت املالي وا اسيب
Gestion
 التدبت اللوجس

تشكل الفصو األربعة األوىل جذعا مشرتكا ،و هي مبثابة فصو حتضتية للدرا سييات العل يييا يف
الت جييارة والت سيييت ،وي شييكل الف صييالن ا خلييامس وال سيياد جييذعا م شييرتكا للتحد يييد واالخت يييار،
والفصو السابع والثامن والتاسع فصوال للتخص وخيص الفصل العاشر للتدري ومشروع
نهاية الدراسة.
يلوم الطلبة خال دراستهم مبجموعة من التداري :
ـ تدري لالستئنا خال الفصل الساد
ـ تدري للتعم خال الفصل الثامن
ـ تدري مهين على مدى فصل كامل(الفصل العاشر) يتو مبشروع نهاية الدراسة(.)PFE
 ولوج السنة األوىل:

يشرتط يف املرتش أن ي كييون م سييجال بال سيينة الثان ييية بكالور يييا أو حا صييال ع لييى شييهادة البكالور يييا يف
إحدى الشع التالية:
 شعبة العلوم التجريبية (علوم احلياة واألرض ـ علوم فيزيا ية ـ علوم زراعية)؛
 شعبة العلوم الرياضية (أ ـ ب)؛
 شعبةالعلوم االقتصادية والتدبت (علوم اقتصادية ـ علوم التدبت ا اسباتي).
مسلك اللوجستيك
 بكالوريا مهنية :مسلك التجارة ـــ مسلك ا اسبة ـــ

 االلتحاق بالسنة الثالثة( الفصل اخلامس)(في حدود المقاعد الشاغرة):

شروط الترشيح

 .1عن طري اجتياز مباراة مفتوحة يف وجه حاملي الشهادات التالية:
 دبلوم الدراسات اجلامعية العامة ()DEUG؛
 الدبلوم اجلامعي للتكنولوجيا()DUT؛
 شهادة التلين العالي (.)BTS
 .2عن طري اجتياز املباراة الوطنية املشرتكة لو لييو مييدار الت سيييت ( )CNAEMاملفتو حيية يف
وجه تالميذ األقسام التحضتية  ،مسلك تاالقتصاد والتجارةت املستوفن لسنتن كيياملتن ميين
التكوين متوجتن بشهادة االستحلا (.)Attestation d’admissibilité

 االلتحاق بالسنة الرابعة( الفصل السابع)(في حدود المقاعد الشاغرة):

يشرتط يف املرتش أن يكون حاصال على اإلجازة يف االقتصاد أو التدبت أو ما يعادهلا.
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كيفية القبول

يتم اللبو بالسنة األولى عن طري :
 انتقاء حس االستحلا  ،ميين خييال من صيية الل بييو اإللكرتو نييي املو حييد www.tawjihi.ma :
عيين طر يي احت سيياب م عييد االنت لييا (  %75ميين امل عييد ال عييام ل ليينل احل صييل علي هييا يف
االمت حييان ا لييوطين ،و % 25ميين امل عييد ال عييام ل ليينل احل صييل علي هييا يف االمت حييان اجل هييوي
ومعامل الرتجي اخلاص بكل شعبة للبكالوريا).
معامل الرتجي حس شعبة البكالوريا
طريلة احتساب معد االنتلا
( %75م عييد االمت حييان ا لييوطين - % 25 +شعبة العلوم االقتصادية والتدبت1,25 :
م عييد االمت حييان اجل هييوي)  xمعا مييل  -شعبة العلوم الرياضية 1,15 :
الرتجي
 شعبة العلوم التجريبية 1,00 : -مسالك البكالوريا املهنية 1,00 :

كيفية الترشيح

 بعد فت باب الرت شييي  ،يييتعن ع لييى املرت شي ت سييجيل تر شيييحه عيين طر يي بوا بيية الل بييو اإللكرتو نييياملو حييد حلم ليية البكالور يييا يف املؤس سييات اجلامع ييية ذات اال سييتلطاب ا ييدود، www.tawjihi.ma :
وذلك وف إجرا ات الرتشي املبينة يف دليل الرتشي عرب بوابة اللبو اإللكرتوني؛
 يييتعن ع لييى املرت شييحن ز يييارة ف ضييا اتهم اخلا صيية مبن صيية ت تييوجيهيت  www.tawjihi.maب صييفةمنتظمة وذلك لالطالع ع لييى إ جييرا ات الرت شييي وملرت حييات الو لييو امللد ميية واآل جييا ا ييددة ل كييل
مرحلة من مراحل الرتشي .
املدن
سطات
اللنيطرة
مراك

عناوين
المدارس
الوطنية للتجارة
والتسيير

املوقع والربيد اإللكرتوني

العنوان
كلم  3طري الدار البيضا ،
ص .ب ،658:سطات.
ص.ب 1420 :اللنيطرة.
شارع عال الفاسي،
ص  .ب 3748 :أمرمي  ،مراك .

www.encg-settat.ma
encg@settanet.net.ma
www.encg.uit.ac.ma
www.encg.ucam.ac.ma

أكادير

حي السالم ،ص  .ب 37/S:أكادير.

طنجة

طري املطار ،ص.ب1255طنجة الر يسي طنجة.

وجدة
اجلديدة
فا
الدار البيضا
الداخلة

ص.ب  658 :ـــ وجدة
ص ب 122 :اجلديدة 24000
ص.ب 81-A :فا .
ص ب ، 2725:عن السبع ،الدارالبيضا
ص.ب 386.الداخلة

بين مال
مكنا

ص.ب  ،581شارع ابن خلدون بين مال
كلم  ،5طري أكوراي ص.ب 3103 :توال  ،مكنا

الأكاديمية الجهو ية للتربية والتكوين لجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة
المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني

www.encg-agadir.ac.ma
info@encg-agadir.ac.ma
www.encgt.ma
encg@encg.ma
www.encgo.ump.ma
www.encgj.ucd.ac.ma
www.encgf-usmba.ac.ma
www.encgcasa.ac.ma
www.encg-dakhla.ac.ma
www.usms.ac.ma
www.umi.ac.ma
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أهداف
التكوين

يهدف التكوين إىل إعداد أطر عليا متخصصة يف التجارة والتدبت ومؤهلة لتحمل مسؤوليات تسيت امللاوالت.
 .1دبلوم املعهد:
يييدوم الت كييوين لن يييل دب لييوم املع هييد ثييالث ( )3سيينوات ،حي صييل ب عييدها الطا لي املت خيير ع لييى دب ليوم ال سيلك ال عيادي
للمعهد يف أحد التخصصات التالية:

• التجارة الدولية
مدة
• املالية وا اسبة
التكوين
• التسوي  -البيع
والتخصصات
• البورصة واألسوا املالية
• التدبت البنكي
 .2اإلجازة األساسية يف التدبري:
يدوم التكوين بسلك اإلجازة ثالث ( )3سنوات ،حيصل بعدها الطال املتخر على اإلجازة األساسية يف التدبت.
• Commerce International
• Finance et Comptabilité
• Marketing - Vente
• Bourse et Marché Financiers
• Management Bancaire

 .1دبلوم املعهد :يشرتط يف املرتش أن يكون:
 الفئة (أ) :من طلبة األقسام التحضتية للمدار العليا ).(CPGE
 الفئة (ب) :الطلبة الذين اجتازوا بنجاح السنتن األوىل والثانية من التعليم العالي يف شعبة االقت صيياد أو
شعبة التدبت )….(Facultés, Ecole de Commerce, DUT, BTS
شروط
 ال يتجاوز السن  23سنة عند تاريخ املباراة.
الترشيح
اإلجازة األساسية يف التدبري:
 شهادة البكالوريا العلمية أو االقتصادية أو ما يعادهلا.
 ال يتجاوز السن  21سنة عند  31دجنرب من سنة الرتشي .

كيفية
القبول

بالنسبة لدبلوم املعهد :يتم اللبو عن طري :
 انتلا أولي بنا على املعدالت العامة ا صل عليها يف السنتن األوىل والثانية بالتعليم العالي ؛
 اختبارات كتابية ؛
 ملابلة مع جلنة املباراة.
بالنسبة لإلجازة األساسية يف التدبري :يتم اللبو عن طري :
 انتلا أولي ؛
 اختبارات كتابية يف املواد التالية :ــ الللة اإلجنليزية ،ــ الثلافة العامة بالللة الفرنسية ،ــ الرياضيات؛
 ملابلة مع جلنة املباراة وتتضمن :ــ ملابلة بالللة الفرنسية  +ملابلة بالللة اإلجنليزية.
دبلوم املعهد

كيفية
الترشيح

صفحة

 .1الرتشي عرب األنرتنيت على املوقع اإللكرتوني للمعهدhttp://www.groupeiscae.ma :
 .2وضع ملا الرتشي مبلر املعهد يف اآلجا ا ددة ،ويتكون من الوثا التالية:

 الفئة (أ) :شهادة متابعة الدراسة بالسنة الثانية من األقسام التحضتية ـ نسخة من بطاقة التعريا
الوطنية ـوصل أدا مصاريا امللا أو شهادة املنحة بالنسبة للممنوحن.
 الفئة (ب) :بيان نل مصاد عليه للسنة األوىل والدورة األوىل من السنة الثانية اجلامعية ـ نسخة
من بطاقة التعريا الوطنية ـ وصل أدا مصاريا امللا أو شهادة املنحة بالنسبة للممنوحن..
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اإلجازة األساسية يف التدبري

كيفية
الترشيح

تتم إجرا ات الرتشي واللبو عرب املراحل التالية:
 .1الرتشي عرب األنرتنيت على املوقع اإللكرتوني للمعهدhttp://www.groupeiscae.ma :
بعد الرتشي عرب األنرتنيت ،يتم طباعة نسختان من بطاقة الرتشي الشخصية ؛
 .2انتلا أولي للمرتشحن :اعتمادا على نتا ج امتحان البكالوريا؛
 .3أدا م صيياريا امل بيياراة (  500در هييم ييت قاب ليية لال سييرتجاع) بالن سييبة للمل بييولن يف االنت لييا األو لييي تييؤدى
بوكالة اخلزينة العامة للمملكة؛
 .4تأك يييد الرت شييي بالن سييبة للمل بييولن الجت ييياز االخت بييارات الكتاب ييية ،وذ لييك بإ يييداع م لييا الرت شييي مبا شييرة
مبلر املعهد والذي يتضمن الوثا التالية:
✓ نسخة من بطاقة التعريا الوطنية مصاد عليها؛
✓ نسختان من بطاقة الرتشي الشخصية (املستخرجة بعد التسجل عرب األنرتنيت)؛
✓ وصل أدا مصاريا املباراة؛
✓ نسخة من كشا نل البكالوريا.
 .5إجرا االختبارات الكتابية:
(إلتحا املرتش مبركز االختبار (  )ISCAE Casaمصحوبا ببطاقة الرتشي عيرب األنرتن ييت وا لي مت التأ شيت علي هيا
من طرف املعهد أثنا إيداع ملا الرتشي )

تنبيه  :ملفات الرتشي الواردة على املعهد عن طري الربيد ال تؤخذ بعن االعتبار.
للمزيد من املعلومات :يرجى زيارة املوقع اإللكرتوني املعهد:
http://www.groupeiscae.ma

معهد الرباط

معهد الدار البيضاء

املعهد العايل للتجارة وإدارة املقاوالت

املعهد العايل للتجارة وإدارة املقاوالت

 28شارع النخيل ،قطاع  10حي الرياض،

كلم 9.5طريق النواصر ،ص.ب 8114 :الوازيس،

الرباط.

الدار البيضاء.

اهلاتف0537712047 :

اهلاتف0522335482/83/84/85 :

الفاكس053772367 :

الفاكس052233596 :
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أهداف
التكوين

يهدف التكوين بكليات العلوم والتلنيات إىل:
▪ مت كيين التالم يييذ احلا صييلن ع لييى البكالور يييا العلم ييية أو التكنولوج ييية أو املهن ييية ميين موا صييلة درا سييتهم يف
ميادين العلوم التطبيلية والتكنولوجيا واهلندسة.
▪ توفت تكوينات مسايرة حلاجيات اللطاعات املنتجة على الصعيد الوطين واجل هييوي وذ لييك عيين طر يي فييت
مسالك ذات صبلة مهنية بتعاون وثي بن هذه الكليات واللطاعات املشللة.
▪ تنظم الدراسات وف اهلندسة البيدا وجية :إجازة -ماسرت -دكتوراه ) ،(LMDكما تنظم هذه املؤسسات
تكوينات أخرى قصد من دبلوم مهند الدولة والدبلوم اجلامعي للتكنولوجيا.

 .1مدة التكوين بسلك اإلجازة:
تستلر الدراسة ثالث سنوات ( 6فصو ) حيرز ب عييدها الطا لي ال نيياج ع لييى اإل جييازة يف الع لييوم والتلن يييات.
وت شييمل كييل إ جييازة ع لييى جييذع م شييرتك مي تييد ألرب عيية ف صييو مي كيين ميين احل صييو ع لييى دب لييوم الدرا سييات
اجلامعية يف العلوم والتلنيات ) ،(DEUSTيتم بعده التوجيه إىل إحدى مسالك سلك اإلجازة.

 .2التخصصات:

 الجذوع المشتركة المتوفرة بكليات العلوم والتقنيات:

 رياضيات ـ إعالميات ـ فيزيا () M.I.P
 رياضيات ـ إعالميات ـ فيزيا ـ كيميا ()M.I.P.C

 بيولوجيا ـ كيميا ـ جيولوجيا ( ) B.C.G
 هندسة كهربا ية ـ هندسة ميكانيكية (.)GM-GE

 المسالك المفتوحة باإلجازة في العلوم و التقنيات ( :أنظر جداو  2ص )66

 .3شروط الرتشيح:
ولوج السنة األولى من سلك اإلجازة:
يشرتط يف املرتش أن ي كيون م سيجال بال سينة النها يية مين سيلك البكالور ييا ل سينة الرت شيي أو حا صيال ع ليى شيهادة
البكالوريا أو ما يعادهلا (نوع البكالوريا املطلوبة حس اجلذع املشرتك املر وب فيه :أنظر جدو  1ص.)65 :

التكوينات
المتاحة:

اإلجازة يف
العلوم
والتلنيات

ولوج السنة الثالثة من سلك اإلجازة:

يشرتط يف املرتش أن يكون:
 حا صييال ع لييى دب لييوم الدرا سييات اجلامع ييية العا ميية (  ،)DEUGأو دب لييوم الدرا سييات اجلامع ييية املهن ييية( ،)DEUPأو دب لييوم الدرا سييات اجلامع ييية يف الع لييوم والتلن يييات ( ،)DEUSTأو ا لييدبلوم ا جلييامعي
للتكنولوجيا (،)DUTأو شهادة التلين العالي ()BTSأو ما يعاد هذه الدبلومات.
 ميين طل بيية األق سييام التح ضييتية املل بييولن يف امل بيياراة الوطن ييية ملييدار املهند سيين وا لييذين ا سييتوفوااالمتحانات الكتابية (.)attestation d’admissibilité
 .4كيفية القبول بال سنةة اووى :يييتم الل بييو بال سيينة األوىل عيين طر يي انت ليا مرت كييز ع لييى م عييد
حمت سي ( 75 %م عييد االمت حييان ا لييوطين  25 % +م عييد االمت حييان اجل هييوي) وع لييى معا مييل الرت جييي
اخلاص بكل شعبة للبكالوريا( .أنظر جدو  3ص.)68 :
على كل مرتش (ة) أن يلدم ترشيحه عــن طري منصة اللبو اإللكرتوني
 .5كيفية الرتشيح :
ت توجيهيت على العنوان التاليwww.tawjihi.ma :

-

اتباع مراحل التسجيل املبينة يف املنصة وااللتزام بالتواريخ ا ددة لكل مرحلة:
✓ املرحلة األوىل :طل إحداث حساب الولو للفضا اخلاص باملرتش ؛
✓ املرحلة الثانية :إدخا الرتشيحات (التعبت عن اختيارات ور بات الرتشي )؛
✓ املرحلة الثالثة :اإلجابة عن ملرتحات الولو امللدمة للمرتش ؛
✓ املرحلة الرابعة :إيداع ملا التسجيل :خال الفرتة ا ددة لذلك يف كل مرحلة؛
✓ املرحلة اخلامسة :التسجيل اإلداري باملؤسسة اجلامعية املعنية.

على املرتش زيارة فضا ه اخلاص باملنصة الوطنية املوحدة  www.tawjihi.maبانتظام وذلك لالطالع
•
على إجرا ات الرتشي وملرتحات الولو امللدمة ،واآلجا ا ددة لكل مرحلة من مراحل الرتشي .
الأكاديمية الجهو ية للتربية والتكوين لجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة
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باإل ضييافة إىل سييلك اإل جييازة ،تيينظم كل يييات الع لييوم والتلن يييات تكوي نييات يف سييلك امله نييد
مهند الدولة .ويهم التكوين بهذا السلك اجملا العلمي والتلين األساسي واملتخص .

ت تييو بييدبلوم

 .1مدة التكوين:

تستلر الدراسة بهذا السلك ثالث ( )3سنوات (ستة فصو ) ،حيصل ب عييدها الطا لي املت خيير ع لييى
دبلوم مهند الدولة يف أحد املسالك املبينة يف اجلدو رقم  4ص.69 :

 .2شروط الرتشيح:

التكوينات

المتاحة:
مهند الدولة

التكوينات
المتاحة:

الدبلوم
اجلامعي
للتكنولوجيا

ي شييرتط يف املرت شي الجت ييياز م بيياراة و لييو ال سيينة األوىل ميين سييلك املهند سيين أن ي كييون حييامال إل حييدى
الدبلومات أو الشهادات التالية أو ما يعادهلا:
 دبلوم الدراسات اجلامعية العامة()DEUG؛
 دبلوم الدراسات اجلامعية املهنية()DEUP؛
 دبلوم الدراسات اجلامعية يف العلوم والتلنيات()DEUST؛
 الدبلوم اجلامعي للتكنولوجيا()DUT؛
 تالميذ األقسام التحضتية للمدار العليا الناجحن يف املباراة الوطنية املشرتكة ()CNC
لولو مؤس سييات ت كييوين املهند سيين ( حتييدد إ جييرا ات الرت شييي هييذه الف ئيية ع لييى املو قييع اإللكرتو نييي
)www.cncmaroc.ma؛
 دبلوم اإلجازة؛
ميكن للحاصلن على اإلجازة أو ما يعاد هلييا و لييو ال سيينة الثان ييية ميين سييلك املهند سيين وذ لييك ح سي
املعارف البيدا وجية الالزم اكتسابها مسبلا.
تنظم بعا كليات العلوم والتلنيات تكوينات قصد من الدبلوم اجلامعي للتكنولوجيا ( ،)DUTوينظم
التكوين يف املسالك املتعللة بهذا الدبلوم يف سنتن ( 4فصو ) بعد البكالوريا.
للمزيد من املعلومات راجع املذكرة اخلاصة بااللتحا باملدار
اجلامعية املعنية بتحضت الدبلوم اجلامعي للتكنولوجيا.

العليا للتكنولوجيا وكذا باقي املؤسسات

( )DUT

املدينة
المحمدية

عناوين
كليات
العلوم
والتقنيات

صفحة

سطات

املوقع والربيد اإللكرتوني

العنوان
طريق الرباط ،ص.ب  146المتملية.
ص.ب  –577طريق اللار البيضاء-سطات.

بني مالل

ص.ب 523:بني مالل.

مراكش

متج عبل الكريم الخطابي ،ص.ب  ،549كليز ،مراكش.

فــاس

ص.ب  2202طريق إيمو ار  -فباس سايس.

طنجة

ص.ب  416طنجة الرئيسي.

www.fstm.ac.ma
www.fsts.ac.ma
www.fstbm.ac.ma
www.fstg-marrakech.ac.ma
www.fst-usmba.ac.ma
www.fstt.ac.ma

الرشيدية

ص.ب  509بوتالمين ،الرشيلية.

www.fste-umi. ma

الحسيمة

كلية العلوم والتقنيات– ص.ب34 .

www. Fsth.ump.ma
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الجدول1 :

اجلذوع املشرتكة املتوفرة بسلك اإلجازة بكليات العلوم والتلنيات ونوع البكالوريا املطلوبة
اجلذوع املشرتكة املتوفرة بسلك
اإلجازة بكليات العلوم والتقنيات


رياضيات ـ إعالميات ـ فيزياء
M.I.P



رياضيات ـ إعالميات ـ فيزياء ـ
كيمياء

نوع البكالوريا
شعبة العلوم الرياضية:
• مسلك العلوم الرياضية(أ)؛
• مسلك العلوم الرياضية(ب).

شعبة العلوم الرياضية:
• مسلك العلوم الرياضية(أ)؛
• مسلك العلوم الرياضية(ب).

M.I.P.C


بيولوجيا ـ كيمياء ـ جيولوجيا
B.C.G




الهندسة الكهربائية ـ
الهندسة الميكانيكية
GM-GE

شعبة العلوم التجريبية:
• مسلك العلوم الفيزيا ية؛ 
• م سييلك الع لييوم ع لييوم احل ييياة

واألرض؛
• مسلك العلوم الزراعية.
شعبة العلوم والتكنولوجيات :
• م سييلك الع لييوم والتكنولوج يييات
الكهربا ية؛
• م سييلك الع لييوم والتكنولوج يييات
امليكانيكية.
شعبة العلوم الرياضية:
• مسلك العلوم الرياضية(أ)؛
• مسلك العلوم الرياضية(ب).
شعبة العلوم التجريبية:
• مسلك العلوم الفيزيا ية؛

الأكاديمية الجهو ية للتربية والتكوين لجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة
المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني

شعبة العلوم التجريبية:
لييوم
سييلك الع
•م
الفيزيا ية؛
• م سييلك الع لييوم ع لييوم
احلياة واألرض؛
• مسلك العلوم الزراعية.
شعبة العلوم التجريبية:
لييوم
سييلك الع
•م
الفيزيا ية؛
• م سييلك الع لييوم ع لييوم
احلياة واألرض؛
• مسلك العلوم الزراعية.
شعبة العلوم الرياضية:
• مسلك العلوم الرياضية(أ)؛
شعبة الفالحة (بكالوريا مهنية):
• مسلك تدبت ضيعة فالحية؛
بكالوريا مهنية:
• مسلك التصنيع امليكانيكي؛
• مسلك صناعة الطا رات؛
• مسلك الصيانة الصناعية؛
• م سييلك صييناعة البن يييات
املعدنية
• م سييلك اإللكرتون يييك وأج هييزة
التواصل
• م سييلك ال صيييانة املعلومات ييية
والشبكات
• مسلك التربيد وتكييا اهلوا
• م سييلك ا ليينظم اإللكرتون ييية
والرقمية
• م سييلك صيييانة املرك بييات
املتحركة -خيار السيارات
• مسلك رسم البنا
• مسلك أوراش البنا
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2 :الجدول
المسالك المفتوحة بسلك اإلجازة بكليات العلوم والتقنيات

Génie des procédés

MIPC

Géosciences Appliquées

Techniques d’analyses chimiques

Design industriel et
productique

Génie Electrique

Génie Industriel

GEGM

Mathématiques et applications

Ingénierie
Statistique

MIP

Sciences
Biologiques
Appliquées

Chimie
Appliquée

Informatique

Protection de
l’Environnement

Ingénierie en informatique Electronique et
Automatique

Ingénierie Electronique et
Télécommunication
Technologie et
qualité des
produits
Agroalimentaires

BCG

Conception et Fabrication Mécanique

GEGM

Informatique, Electronique,
Electrotechnique et Automatique

Géologie appliquée aux
ressources minières

Eau et
environnement

Mathématiques appliquées
Génie Mécanique
Technique
d’Analyses
et contrôle
qualité

Génie de l’Eau
et de
l’environnement

Physico-chimie des
matériaux

MIPC

Bio-analyses

BCG

Systèmes informatiques Répartis

MIP

Biotechnologie
des plantes

Génie électrique et informatique
industrielle
Informatique Réseaux et
Multimédia
Chimie
appliquée

الأكاديمية الجهو ية للتربية والتكوين لجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة
المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني

MIPC

Géomatique et
Aménagement du
Territoire

Physique des Matériaux

Mathématiques et informatique Appliquées aux
sciences de l’Ingénieur

BCG

Technologies
Biomédicales

Génie des
télécommunications

MIP

المحـمدية

Génie Mathématique

Biotechnologie

Physique appliquée
Analyses
Biologiques et
contrôle qualité

طنجة

Génie
Informatique

FST

بني مالل

Génie Civil

Energies
renouvelables

جذوع
مشتركة

مراكش

2018/2017 مسالك سلك اإلجازة في العلوم والتقنيات برسم السنة الجامعية

BCG
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Sciences biologiques
appliquées et santé

Géoressources
et
environnement

Bioprocédés hygiène et
sécurité alimentaire

Génie chimique

Mathématiques appliquées

Génie civil

Génie Informatique
Protection de l’environnement
Techniques d’analyse et
Contrôle de Qualité

Mécatronique
Sciences
Biomédicales
Chimie
et appliquée
environnement

Génie Mécanique
Mathématiques appliquées

Conception
et analyse
mécanique

Génie
industriel

Techniques d’analyses et
contrôle de qualité
Biotechnologie et valorisation
des Phyto-ressources
Electronique Electrotechnique et
Automatique
Réseaux et technologie des
télécommunications
Ressources Minérales et
carrières
Biochimie- GénétiqueMicrobiologie
Génie Electrique et systèmes
automatisés
Génie
Sciences de
logiciel
l’ingénieur
Ingénierie
Energies
Mécanique renouvelables

Ingénierie et Management des Systèmes
Industriels
Chimie
Géosciences
Physiologie et
Biologie végétale appliquée
appliquées
appliquées
santé
Mathématiques et
Electronique Electrotechnique et automatique
Informatique
Systèmes de Transmission et de
Mécanique Energétique
Télécommunications
Techniques
d’Analyse et
Génie de l’eau et de
Sciences agroalimentaires et
Contrôle de
l’environnement
techniques de commerce
Qualité
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MIP

فـــاس

Mathématiques
et applications

BCG

MIP

سطات

Génie
informatique

FST

BCG

GE-GM

MIP

الراشدية

Génie
électrique

جذوع
مشتركة

BCG

MIP

الحسيمة

2018/2017 مسالك سلك اإلجازة في العلوم والتقنيات برسم السنة الجامعية

BCG

الأكاديمية الجهو ية للتربية والتكوين لجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة
المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني

الجدول3 :
طريقة احتساب المعدل لالنتقاء التمهيدي لولوج كليات العلوم والتقنيات
طريقة احتساب المعدل:
(  %75معدل االمتحان الوطني  25% +معدل االمتحان الجهوي)  xمعامل الترجيح
معامل الترجيح حسب نوع البكالوريا  /الجذع املشترك
االلتحاق بالجذوع
 MIPأو MIPC

االلتحاق بجذع
BCG

االلتحاق بجذع
GE-GM

علوم التياة واألرض1,40:

العلوم الرياضية1,40:

العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية1,60:

العلوم الزراعية1,40:

العلوم الفيزيائية1,20:

العلوم والتكنولوجيات الكهربائية1,40:

العلوم الفيزيائية1,20:

علوم التياة واألرض1,00:

العلوم الرياضية1,40:

العلوم الرياضية1,00 :

العلوم الزراعية1,00:

العلوم الفيزيائية1,20:
مسالك البكالوريا المهنية1,10:

تسيير ضيعة فالحية1,00 :

BCG :Biologie – Chimie – Géologie
MIP :Mathématiques - Informatique – Physique
MIPC :Mathématiques - Informatique – Physique – Chimie
GE - GM :Génie Electrique – Génie Mécanique
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الأكاديمية الجهو ية للتربية والتكوين لجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة
المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني

 الئحة بالمسالك المفتوحة بسلك المهندس بكليات العلوم والتقنيات:4 :جدول
المسالك المفتوحة

FST

Génie industriel
Logiciel et Système Informatique
Electronique Electrotechnique et Automatique
Géo information

طنجة
بني مالل

Productique - Mécatronique
Ingénierie en Réseaux et Systèmes d’Information
Génie de Matériaux et Procédés

مراكش

Génie civil
Industrie et Sécurité des Aliments
Ingénierie en Finance et Actuariat
Génie des Procédés et d’Environnement
Ingénierie Logicielle et Intégration des Systèmes Informatiques
Génie-Energétique
Génie Mathématique et Informatique
Génie Electriques et Télécommunications

المحمدية

Sciences et Ingénierie de l’Environnement
Génie des Systèmes industriels

سطات

Génie Logistique et Transport
Génie Informatique
Ingénierie des Systèmes Electriques et Systèmes Embarqués
Industries Agroalimentaires
Ingénierie en mécatronique
Génie de l’Eau et de l’Environnement

فاس

الراشدية

 ميكن لكليات العلوم والتقنيات فتح مسالك جديدة لدبلوم املهندس بعد، باإلضافة إىل املسالك املفتوحة:ملحوظة
 وسيتم اإلعالن عنها يف املواقع اإللكترونية هلذه املؤسسات، وذلك حسب متطلبات قطاع اإلنتاج،اعتمادها

صفحة

72

CROSP – 2021/2020

الأكاديمية الجهو ية للتربية والتكوين لجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة
المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني

أهداف
التكوين

مدة
التكوين
والدبلوم

شروط
الترشيح

صفحة

تهدف املدار الوطنية للعلوم التطبيلية إىل:
▪ ت كييوين مهند سييي الدو ليية تكوي نييا نظر يييا وتطبيل يييا يؤه لييهم للتك يييا مييع متطل بييات التنم ييية االقت صييادية
واالجتماعية الوطنية و اجلهوية؛
▪ خل تعاون وشراكة مع الفعال يييات ال صييناعية واالقت صييادية واالجتماع ييية والعلم ييية ع لييى ال صييعيد اجل هييوي
والوطين والدولي؛
▪ تنمية البح العلمي والتكنولوجي.
ت سييتلر الدرا سيية با ملييدار الوطن ييية للع لييوم التطبيل ييية مخييس( )5سيينوات (ع شييرة ف صييو ) ،حي صييل ب عييدها
الطال املتخر على دبلوم مهند الدولة .وينظم التكوين يف سلكن متتالين:
▪ ال سييلك التح ضييتي ا ملييدمج :يييدوم سيينتن(( )2أرب عيية ف صييو ) ،يرت كييز الت كييوين ف يييه ع لييى ا جملييا العل مييي
األساسي وتلنيات التعبت والتواصل واإلعالميات.
▪ سلك املهندسن :يييدوم ف يييه الت كييوين ثييالث( )3سنوات( سييتة ف صييو ) ب عييد ال سييلك التح ضييتي ا ملييدمج .وي هييم
التكوين ب هييذا ال سييلك ا جملييا العل مييي وا لييتلين األسا سييي واملتخ صي  .ك مييا تل ليين بييه جممو عيية ميين امل عييارف
املتعللة بتدبت املشاريع وتدبت امللاوالت والللات وتلنيات اإلعالم والتواصل.
ولوج السنة األولى  :يشرتط يف املرتش الرا يف االلتحا بالسنة األوىل أن يكون:
▪ مسجال بالسنة النها ية من سلك البكالوريا لسنة الرتشي أو حاصال على شهادة البكالوريا أو ما يعاد هلييا
يف إحدى الشع :
 العلوم الرياضية العلوم التجريبية العلوم والتكنولوجياتاملسالك التالية للبكالوريا املهنية:
 مسلك التصنيع امليكانيكي؛ مسلك صناعة الطا رات؛ مسلك الصيانة الصناعية؛ مسلك اإللكرتو تكنيك وأجهزة التواصل مسلك الصيانة املعلوماتية والشبكات مسلك النظم اإللكرتونية والرقمية مسلك صيانة املركبات املتحركة -خيار السياراتولــوج الســنة الثالثــة او الرابعــة :إ ضييافة لل نيياجحن يف ال سييلك التح ضييتي ا ملييدمج ،مي كيين و لييو ال سيينة
الثالثة(السنة األوىل من سلك املهندسن) عن طري مباراة مفتوحة يف وجه حاملي ال شييهادات أو ا لييدبلومات
التالية أو ما يعادهلا:
▪ شييهادة الن جيياح يف االمت حييان الك تييابي للم بيياراة الوطن ييية امل شييرتكة لو لييو مؤس سييات ت كييوين املهند سيين
بالنسبة لطلبة األقسام التحضتية ،وحتدد اإلجرا ات اخلاصة بهذه الفئة على املوقع اإللكرتوني:
www.cncmaroc.ma؛
▪ دبلوم الدراسات اجلامعية العامة ()DEUG؛
▪ دبلوم الدراسات اجلامعية املهنية ()DEUP؛
▪ دبلوم الدراسات اجلامعية يف العلوم والتلنيات ()DEUST؛
▪ الدبلوم اجلامعي للتكنولوجيا ()DUT؛
▪ دبلوم اإلجازة؛
كما مي كيين للحا صييلن ع لييى األ قييل ع لييى شييهادة باكالور يييا ( 3+دب لييوم اإل جييازة أو مييا يعاد هلييا)و ليو ال سينة
الرابعة ( السنة الثانية من سلك املهندسن) وذلك حس املعارف البيدا وجية الالزم اكتسابها مسبلا.
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الأكاديمية الجهو ية للتربية والتكوين لجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة
المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني

كيفية
القبول

إجراءات
الترشيح

 يتم اللبو بالسنة األوىل عن طري انتلا مرتكز ع لييى م عييد حمت سي ( 75 %م عييد االمت حييان
الوطين  25 % +معد االمتحان اجلهوي) وعلى معامل الرتجي اخلاص بكل شعبة للبكالوريا.
معامل الرتجي حس نوع البكالوريا
طريلة احتساب املعد
(  %75معدل االمتحان الوطني +

 25%معدل االمتحان الجهوي)
 xمعامل الترجيح

بب شعبة العلوم الرياضية1,40:
بب مسلك العلوم الفيزيائية1,2:
بب مسلك علوم التياة واألرض1,00:

بب شعبة العلوم والتكنولوجيات1,00:
بب مسالك البكالوريا المهنية1,00:

على كل مرتش (ة) أن يلدم ترشيحه عن طري منصة اللبو اإللكرتو نييي ت توووجيهيت ع لييى
العنوان التاليwww.tawjihi.ma :
اتباع مراحل التسجيل املبينة يف املنصة وااللتزام بالتواريخ ا ددة لكل مرحلة:
✓ املرحلة األوىل :طل إحداث حساب الولو للفضا اخلاص باملرتش ؛
✓ املرحلة الثانية :إدخا الرتشيحات (التعبت عن اختيارات ور بات الرتشي )؛
✓ املرحلة الثالثة :اإلجابة عن ملرتحات الولو امللدمة للمرتش ؛
✓ املرحلة الرابعة :إيداع ملا التسجيل :خال الفرتة ا ددة لذلك يف كل مرحلة؛
✓ املرحلة اخلامسة :التسجيل اإلداري باملؤسسة اجلامعية املعنية.
على املرتش زيارة فضا ه اخلاص باملنصة الوطنية املو حيدة  www.tawjihi.maبانت ظيام وذ ليك لال طيالع ع ليى
إجرا ات الرتشي وملرتحات الولو امللدمة ،واآلجا ا ددة لكل مرحلة من مراحل الرتشي .

عناوين
المدارس
الوطنية
للعلوم
التطبيقية

املدينة

العنوان

طنجة

كلم  ،10طري الزياتن،
ص.ب  ،1818 :طنجة الر يسية.

تطوان

ص .ب 2222 :ـ تطوان ا ن 2

أكادير

شارع عبد الرحيم بوعبيد،
ص.ب1136 :أكادير.

مراكش

شارع عبد الكريم اخلطابي ،جليز ،ص.ب575 :
مراك .

آسفي

طري سيدي بوزيد ،ص.ب ،63 :آسفي46000.

خريبكة

شارع بين عمت ،ص .ب ،77 :خريبكة

الحسيمة
القنيطرة

املوقع اإللكرتوني

ص.ب 3 :أجدير
احلسيمة 32003
املرك اجلامعي ،ص.ب242 :
اللنيطرة 14000

www.uae.ma
www.ensat.ac.ma
www.uae.ma
www.ensate.ac.ma
www.ensa-agadir.ac.ma
www.uca.ac.ma
www.ensa.ac.ma
www.uca.ac.ma
www.ensas.uca.ma
www.ensa.uh1.ac.ma
www.uh1.ac.ma
www.ensah.ma
http://ensa.uit.ac.ma/

وجدة

حي اللد  ،املرك اجلامعي ،ص.ب 669 :وجدة.

http://ensao.ump.ma/

فاس

الر يسية30000.

www.ensaf.ac.ma

الطري الوطنية رقم( 1طري أزمور) كلم6
احلوزية ص.ب 1166:البالطو  24002اجلديدة

www.ensaj.ucd.ac.ma

الجديدة

طري إميوزار ،ص.ب ،72:فا

www.est.uh1.ac.ma
شارع الجامعة ص.ب 218 .برشيل
برشيد
www.uh1.ac.ma
املعهد الدولي للعلوم
www.insa-euromediterranee.org
طريق مكناس ص.ب  51فاس
التطبيلية بفا (*)
http://www.ueuromed.org/pro/fr/
(*) :املعهد الدولي للعلوم التطبيلية بفا (  ) INSAتابعة للجامعة األورو-متوسطية بفا  ،وهي مؤسسة التعليم ال عيالي ا خلياص (م عيرتف ب هيا مين
سينة
طييرف الدو ليية ،شييواهدها ت عيياد ال شييواهد الوطن ييية) واج بييات الت كييوين 57000 :در هييم سيينويا لل سيينة األوىل والثان ييية والثال ثيية و 72000در هييم لل ي
الرابعة واخلامسة مع إمكانية االستفادة من بعا املن للطلبة املسجلن بها.
الأكاديمية الجهو ية للتربية والتكوين لجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة
المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني
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برشيد

طنجة

آكدير

مراكش

وجدة

فاس

آسفي

خريبكة

الحسيمة

تطوان

القنيطرة

الجديدة

المعهد
الدولي
للعلوم
التطبيقية

المسالك المعتمدة بالمدارس الوطنية للعلوم التطبيقية



Informatique et Ingénierie des données









































Génie Industriel


Génie Industriel et Logistique
Systèmes Electroniques Embarqués et
Commandes des systèmes
Génie des Procédés de l’Energie et de
l’Environnement








Génie de l’eau et de l’Environnement



Génie des Systèmes de
Télécommunications et Réseaux
Génie des Télécommunications et Réseaux












Ingénierie des systèmes d’information et
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Ingénierie des technologies de
l’information et réseaux de
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Génie des Systèmes électroniques,
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Management de la chaine logistique
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Sécurité Informatique et Cybersécurité
Ingénierie du DATA Science et Cloud
Computing
Génie Informatique et big DATA
Génie Informatique
Génie Electrique
Génie des Systèmes Electroniques et
Automatiques
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Réseaux et Systèmes de
Télécommunications
Génie des Procédés et Matériaux
Céramiques
Génie Mécatronique
Génie Mécatronique d’Automobile
Génie Mécanique
Génie Mécanique et systèmes Automatisés
Génie Civil
Génie Eco-Energétique et environnement
Industriel
Génie des Systèmes embarqués et
informatique Industrielle
Génie Energétique et Electrique
Génie Energétique et énergies
renouvelables
Ingénierie Informatique et technologie
émergentes
Génie Mécanique et Energétique
Systèmes d’information et de
communication
Finance et ingénierie Décisionnelle
Génie ingénierie en aéronautique
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أهداف
التكوين

تهدف ا ملييدار الوطن ييية العل يييا للف نييون وامل هيين إىل ت كييوين مهند سييي الدو ليية يف جمييا الف نييون وامل هيين اهلند سييية
تكوينا نظريا وتطبيليا يؤهلهم للل يييام بييدورهم ع لييى الو جييه األف ضييل يف خمت لييا قطا عييات اإلن تييا  ،مييع اعت بييار
عال قييات ال تييداخل بيين الت صييميم والت صيينيع والرتك يي وا جلييودة وال صيييانة ،واال سييتجابة ملتطل بييات التنم ييية
الصناعية واالجتماعية املستدامة جهويا ووطنيا.
تستلر الدراسة باملدار الوطنية العليا للفنون وامل هيين مخييس( )5سيينوات (ع شييرة ف صييو ) ،حي صييل ب عييدها
الطال املتخر على دبلوم مهند الدولة .وينظم التكوين يف سلكن متتالين:
▪ السلك التحضيري المدمج :يدوم سنتن(( )2أربعة فصو ) ،يرتكز التكوين فيه على اجملا العلمي والتلين
األساسي وتلنيات التعبت والتواصل واإلعالميات.
▪ سلك المهندسيين :يييدوم ف يييه الت كييوين ثييالث( )3سنوات( سييتة ف صييو ) ب عييد ال سييلك التح ضييتي ا ملييدمج .وي هييم
الت كييوين ب هييذا ال سييلك ا جملييا العل مييي وا لييتلين األسا سييي واملتخ صي  .ك ميا تل ليين بييه جممو عيية ميين امل عييارف
والكفايات املتعللة بتدبت املشاريع وتدبت امللاوالت والللات وتلنيات اإلعالم والتواصل.
متيين املدر سيية الوطن ييية العل يييا للف نييون وامل هيين ب كييل ميين مك نييا وا لييدار البي ضييا  ،دب لييوم مه نييد الدو ليية يف
التخصصات التالية:
 ENSAMـ الدار البيضاء

مددددددددة
التكوين
والدبلوم

 ENSAMـ الرباط

ENSAMــ مكناس

Génie Mécanique
 Génie Industriel
 Génie Industriel
 Génie Electrique
Génie Industriel et  Génie Mécanique
Productique
Management
des
Systèmes
Electromécanique et
Electriques
Intelligents
 Génie
Electromécanique

Systèmes Industriels

Industrialisation des
Produits et Procédés

Génie Civil
Génie
Thermique
Industriel et Energie
Renouvelables

()1

Génie Biomédical
Conception et Production Industrielles
Data Science et Intelligence Artificielle
 Energie Electrique et Industrie
Numérique
Génie Industriel et Technologies
Numériques
Génie des Matériaux, Qualité et
Environnement
Ingénierie Mécanique pour l’Industrie
Aéronautique
Ingénierie des Systèmes Energétiques

▪ كما يمكن لهذه المؤسسة تنظييم :تكوي نييات أ خييرى ق صييد ميين ا لييدبلوم ا جلييامعي للتكنولوج يييا (،)DUT
وكذا تكوينات حس اهلندسة البيدا وجية ( .) LMD

شروط
الترشيح

▪ ولوج السنة األولى :
يشرتط يف املرتش الجتياز مباراة أن يكون مسجال بالسنة النها ية من سلك البكالوريا ل سيينة الرت شييي أو
حاصال على شهادة البكالوريا أو ما يعادهلا يف إحدى الشع :
 العلوم الرياضيةاملسالك التالية للبكالوريا املهنية:
 العلوم التجريبية مسلك التصنيع امليكانيكي؛ العلوم والتكنولوجيات -مسلك صناعة الطا رات؛

-

مسلك الصيانة الصناعية؛
مسلك اإللكرتو تكنيك وأجهزة التواصل
مسلك الصيانة املعلوماتية والشبكات
مسلك النظم اإللكرتونية والرقمية
مسلك صيانة املركبات املتحركة -خيار السيارات ؛

( : )1تب عييا للمر سييوم ر قييم  2.20.210ال صييادر يف  25شييتنرب  ،2020مت ت ليييت ا سييم املدر سيية العل يييا أل سيياتذة التع ليييم ا لييتلين بالر بيياط إىل املدر سيية
الوطنية العليا للفنون واملهن.
الأكاديمية الجهو ية للتربية والتكوين لجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة
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شروط
الترشيح
)تابع(

إجراءات
الترشيح
لولوج
السنة
األولى

كيفية
القبول
بالسنة
األولى

ولوج السنة الثالثة :يشرتط يف املرتش أن يكون من:
▪ طل بيية األق سييام التح ضييتية لل مييدار العل يييا للمهند سيين (  ،) MPSI ou TSIاملل بييولن يف امل بيياراة
الوطنية املشرتكة لولو املدار العليا للمهندسن ،وحتدد اإلجرا ات اخلاصة بالرتشس على املوقع
اإللكرتو نييي ا خليياص بامل بيياراة الوطن ييية امل شييرتكة لو لييو مؤس سييات ت كييوين املهند سيين
 www.cncmaroc.ma؛
▪ دب لييوم الدرا سييات اجلامع ييية العا ميية ( ) DEUGخت صي الريا ضيييات أو الريا ضيييات ـ إعالم يييات أو ع لييوم
املادة ـ فيزيا
▪ دب لييوم الدرا سييات اجلامع ييية املهن ييية( )DEUPخت صي  ،)GE( ،)GM( :اهلند سيية ال صييناعية  ،هند سيية
الطرا أو هندسة املواد؛
▪ دبلوم الدراسات اجلامع ييية يف الع لييوم والتكنولوج يييا ( )DEUSTيف إ حييدى التخص صييات التالية:اهلند سيية
امليكانيك ييية( ،)GMاهلند سيية الكهربا ييية ( ،)GEريا ضيييات ـ إعالم يييات ـ فيز يييا  -الكيم يييا (،)MIPC
الرياضيات -إعالميات ـ الفيزيا ()MIP؛
▪ الدبلوم اجلامعي للتكنولوجيا( )DUTختص  :اهلندسة امليكانيكية( ،)GMاهلندسة الكهربا ية (، )GE
اهلندسة الصناعية  ،هندسة الطرا أو هندسة املواد؛
▪ شهادة معرتف مبعادلتها إلحدى الشهادات السالفة الذكر مثل شهادة التلين العالي ( )BTSأو شييهادة
التلين املتخص (.)DTS
ولوج السنة الرابعة :يييتم عيين طر يي اجت ييياز م بيياراة مفتو حيية يف و جييه املرت شييحن احلا صييلن ع لييى أ حييد
الدبلومات التالية أو ما يعادهلا:
 دبلوم اإلجازة يف الدراسات األساسية :الرياضيات أو الرياضيات ـ إعالميات أو علوم املادة ـ فيزيا ؛
 دبلوم اإلجازة يف العلوم والتلنيات.
ي ع لييى كييل مرت شي (ة) أن ي لييدم تر شيييحه عيين طر يي من صيية الل بييو اإللكرتو نييي ت تييوجيهيت ع لييى الع نييوان

التاليwww.tawjihi.ma :
اتباع مراحل التسجيل املبينة يف املنصة وااللتزام بالتواريخ ا ددة لكل مرحلة:

✓ املرحلة األوىل :طل إحداث حساب الولو للفضا اخلاص باملرتش ؛
✓ املرحلة الثانية :إدخا الرتشيحات (التعبت عن اختيارات ور بات الرتشي )؛
✓ املرحلة الثالثة :اإلجابة عن ملرتحات الولو امللدمة للمرتش ؛
✓ املرحلة الرابعة :إيداع ملا التسجيل :خال الفرتة ا ددة لذلك يف كل مرحلة؛
✓ املرحلة اخلامسة :التسجيل اإلداري باملؤسسة اجلامعية املعنية.
ي ع لييى املرت شي ز يييارة ف ضييا ه ا خليياص باملن صيية الوطن ييية املو حييدة  www.tawjihi.maبانت ظييام وذ لييك

لالطالع على إجرا ات الرتشي وملرتحات الولو امللدمة ،واآلجا ا ددة لكل مرحلة من مراحل الرتشي .

بالنسبة للسنة األولى:
 يتم اللبو بالسنة األوىل عن طري انتلا مرتكز على م عييد حمت سي ( 75 %م عييد االمت حيان
الوطين  25 % +معد االمتحان اجلهوي) وعلى معامل الرتجي اخلاص بكل شعبة للبكالوريا.
معامل الرتجي حس نوع البكالوريا
طريلة احتساب املعد
(  %75معدل االمتحان الوطني  25% +معدل االمتحان
الجهوي)  xمعامل الترجيح

شعبة العلوم الرياضية1,40:
مسلك العلوم الفيزيائية1,2:
مسلك علوم التياة واألرض1,00:
شعبة العلوم والتكنولوجيات1,00:
مسالك البكالوريا المهنية1,00:

المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن ــ مكناس ،مرجان 2ص.ب ،15920 :المنصور ،مكناس .50000
الهاتف 0535 46 71 60 / 62 -0661451281/91 :ب الموقع اإللكترونيwww.ensam-umi.ac.ma :

العناوين

المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن ــ الدارالبيضاء ،ص.ب  ،150شارع النيل  ،الدار البيضاء.
الهاتف 0522381822 – 0522564222 :بب الموقع اإللكترونيwww.ensam-casa.ma :

المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن (  ENSETسابقا)  ،شارع اجلي
الرباط املعاهد

امللكي ،مدينة العرفان ،ص ب6207 :

http://ensam.um5.ac.ma/
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أهداف
التكوين

مدة
التكوين
والدبلوم

شروط
الترشيح

كيفية
القبول
بالسنة
األولى

تهدف املدرسة الوطنية العليا للكيميا باللنيطرة إىل تكوين مهندسن كيميا ين من مستوى عا  ،يف م هيين
اإلنتا والبح والتسيت يف ميادين الكيميا الدقيلة وكيميا املواد والبيئة والتنمية املستدامة ،تكوينا نظريا
وتطبيليا يؤهلهم لالستجابة للحاجيات املل حيية ل سييو ال شييلل ال سيييما ع لييى م سييتوى اهلند سيية الكيميا ييية ا لي
تساهم يف خل قيمة مضافة يف وس سوسيو اقتصادي حملي وجهوي ووطين يف حتو مستمر.
ت سييتلر الدرا سيية باملدر سية الوطن ييية العل يييا للكيم يييا بيياللنيطرة مخييس( )5سيينوات (ع شييرة ف صييو ) ،حي صييل
بعدها الطال املتخر على دبلوم مهند  .وينظم التكوين يف سلكن متتالين:
▪ ال سييلك التح ضييتي ا ملييدمج :يييدوم سيينتن(( )2أرب عيية ف صييو ) ،يرت كييز الت كييوين ف يييه ع لييى ا جملييا العل مييي
األساسي وتلنيات التعبت والتواصل واإلعالميات.
▪ سلك املهندسن :يييدوم ف يييه الت كييوين ثييالث( )3سنوات( سييتة ف صييو ) ب عييد ال سييلك التح ضييتي ا ملييدمج .وي هييم
التكوين ب هييذا ال سييلك ا جملييا العل مييي وا لييتلين األسا سييي واملتخ صي  .ك مييا تل ليين بييه جممو عيية ميين امل عييارف
املتعللة بتدبت املشاريع وتدبت امللاوالت والللات وتلنيات اإلعالم والتواصل.
ولوج السنة األولى  :يشرتط يف املرتش الرا
البكالوريا يف إحدى الشع التالية:
 شعبة العلوم الرياضية شعبة العلوم التجريبية : مسلك العلوم الفيزيا ية؛
 مسلك علوم احلياة واألرض.

يف االلت حييا بال سينة األوىل أن ي كييون حا صييال ع لييى شييهادة

يتم ولو السنة األوىل عن طري مباراة تنظم على مرحلتن متتاليتن:
 انتلا متهيدي يرتكز على النتا ج ا صل عليها يف امتحانات البكالوريا؛
 اختبارات كتابية يف املواد التالية:
✓ الرياضيات
✓ الفيزيا
✓ الكيميا
✓ الللة الفرنسية.

إجراءات
الترشيح

• يتعن على املرتشحن الرا بن يف اجتياز مباراة ولو األقسام التح ضييتية املد جميية ( )CPIللمدر سيية
الوطنية العليا للكيميا باللنيطرة تسجيل ترشيحهم(خال الفرتة املخصصة للرتشي ) على البوابة
اإللكرتونية التالية:
http://www.uit.ac.ma/ENSC
• كما يتعن على املرت شييحن املل بييولن يف عمل ييية االت لييا التمه يييدي تأك يييد م شيياركتهم يف االخت بييارات
الكتابية وطبع استدعا اتهم عرب الراب :
https://ensc.uit.ac.ma/preinscription/presence

العنوان

Ecole Nationale Supérieure de Chimie
Université Ibn Tofail
BP 242, Kénitra
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أهداف
التكوين

يهدف التكوين باملدار العليا للتكنولوجيا إىل إعداد تل نييين عييالين م كييونن نظر يييا وتطبيل يييا وم تييوفرين
على مهارات تلنية تسم هلم باالندما يف خمتلا اجملاالت االقتصادية والتجارية والصناعية.
 الدبلوم اجلامعي للتكنولوجيا ( )DUTالذي ميكن حتضته يف سيينتن (أرب عيية ف صييو ) ،يف أ حييد امل سييالكاملفتوحة بهذه املدار  :جدو ( 1ص .)77
 اإلجازة املهنية ) (LPال ميكن حتضتها يف سنة واحدة بعد.BTS- DEUP-DEUG-DUT :يف أحد املسالك املفتوحة بهذه املدار  :جدو ( 4ص .)80

مدة
التكوين
والدبلوم

يشرتط يف املرتش الرا يف االلتحا بإحدى املدار العليا للتكنولوجيا أن يكون:
 مسجال بالسنة النها ية من سلك البكالوريا لسنة الرتشي ؛
 أو حاصال على شهادة البكالوريا أو ما يعادهلا يف إحدى الشع  ،حس التخص املر وب فيه.
يتم اللبو بنا على انتلا مرتكز على معد حمتس كما يلي:

شروط
الترشيح
كيفية
القبول

( %75معد االمتحان الوطين  % 25 +معد االمتحان اجلهوي)  xمعامل الرتجي
(يتم حتديد معامل الرتجي حبس شعبة البكالوريا وكذلك املسلك املختار)
على كل مرتش (ة) أن يلدم تر شييحه عين طر يي من صية الل بيو اإللكرتو نيي ت تووجيهيت ع ليى الع نيوان
التاليwww.tawjihi.ma :
اتباع مراحل التسجيل املبينة يف املنصة وااللتزام بالتواريخ ا ددة لكل مرحلة:
✓ املرحلة األوىل :طل إحداث حساب الولو للفضا اخلاص باملرتش ؛
✓ املرحلة الثانية :إدخا الرتشيحات (التعبت عن اختيارات ور بات الرتشي )؛
✓ املرحلة الثالثة :اإلجابة عن ملرتحات الولو امللدمة للمرتش ؛
✓ املرحلة الرابعة :إيداع ملا التسجيل :خال الفرتة ا ددة لذلك يف كل مرحلة؛
✓ املرحلة اخلامسة :التسجيل اإلداري باملؤسسة اجلامعية املعنية.
على املرتش زيارة فضا ه اخلاص باملنصة الوطنية املوحدة  www.tawjihi.maبانتظام وذ ليك لال طيالع
على إجرا ات الرتشي وملرتحات الولو امللدمة ،واآلجا ا ددة لكل مرحلة من مراحل الرتشي .

كيفية
الترشيح

عناوين المدارس العليا للتكنولوجيا

املدينة
وجدة
الدار البيضاء
فاس
سال
مكناس
اكادير
آسفي
الصويرة
العيون
كلميم
سيدي بنور
بني مالل
الفقيه بن صالح
خنيفرة
برشيد
القنيطرة

العنوان
المركز الجامعي حي القدس ص.ب 473 :وجدة
طريق الجديدة كلم  ،7ص.ب 8012 :الواحة الدار البيضاء
طريق إيموزار ص.ب 2427 :فاس
شارع ولي العهد ص.ب ، 227 :سال المدينة
كلم  5طريق أكوراي ص.ب 3103 :توالل مكناس
المدرسة العليا للتكنولوجيا ص.ب :س  33 /ي أكادير
طريق دار السي عيسى ص.ب 89 :ي آسفي
كلم  10طريق أكادير ،الغزوة الصويرة الجديدة ص ب  383ي الصويرة
المدرسة العليا للتكنولوجيا ،ص.ب3007تجزئة  25مارس  -العيون
المدرسة العليا للتكنولوجيا ،ص.ب 1317:كلميم81000
رئاسيية جامعيية شييعيب الييدكالي شييارع جبييران خليييل جبييران ،ص ب، 229:
 24000الجديدة
رئاسة جامعة السلطان موالي سليمان ص.ب 23000-591:بني مالل
الطريق الرئيسية رقم  8إلى مكناس ،ص.ب ،10 :خنيفرة 54000
شارع الجامعة ،ص ب 218:برشيد
رئاسة جامعة ابن طفيل  ،ص ب  ،242القنيطرة

املوقع على اإلنرتنيت
www.esto.ump.ma
www.est-uh2c.ac.ma
www.est-usmba.ac.ma
www.ests.um5.ac.ma
www.est-umi.ac.ma
www.esta.ac.ma
www.ests.uca.ma
www.este.uca.ma
www.estl.ac.ma
www.estg.ac.ma
www.ucd.ma
www.usms.ma
www.estk. umi.ac.ma
www.estb.ac.ma
www.uit.ac.ma

( : )2تب عييا للمر سييوم ر قييم  2.20.210ال صييادر يف  25شييتنرب  ،2020مت إ حييداث املدر سيية العل يييا للتكنولوج يييا ( )ESTب كييل ميين النا ضييور  ،ورززات
والداخلة.
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Administrateur de systèmes et réseaux
Administration des Réseaux Informatiques
Agroalimentaire et Génie Biologique
Agrochimie
Agro- industrie
Bio analyses et Contrôles
Biotechnologie Végétales
Commercialisation du produit Agro-Alimentaire
Construction et Energétique du Bâtiment
Développement des Territoires Ruraux
Développeur d’applications informatiques
Electronique Embarquée pour l’Automobile
Electronique et Informatique Industrielle
Energies renouvelables et efficacité énergétique
Energies renouvelables
Environnement et techniques de l’eau
Finance Comptabilité
Finance Banque et Assurance
Finance, Comptabilité et Fiscalité
Génie Agrobiologique
Génie Agro environnement
Génie biologique
Génie Bio-industriel
Génie Civil
Génie de l’ environnement
Génie des Procédés
Génie Electrique et Energie Renouvelables
Génie Electrique
Génie Electrique et Informatique Industrielle
Génie Industriel et Maintenance
Génie Informatique
Génie Informatique embarquée
Génie logiciel
Génie Mécanique et Productique
Génie thermique et Energétique
Génie thermique et Energie Renouvelables
Gestion des banques et assurances
Gestion des Entreprises et des Administration
Gestion des organisations et destinations
Touristiques
Gestion des Ressources Humaines
Gestion Logistique et Transport
Industrie Agroalimentaire
Informatique
Informatique décisionnelle et sciences de données
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لفقيه بن صالح

خنيفرة

سيدي بنور

القنيطرة

العيون

بني مالل

كلميم

برشيد

الصويرة

وجدة

آسفي

مكناس

أكادير

سال

فاس

2020/2021 المسالك المعتمدة برسم الموسم

الدارالبيضاء

 ) المفتوحة بالمدارس العليا للتكنولوجياDUT (  مسالك الدبلوم الجامعي: 1 الجدول
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Informatique de Gestion
Informatique et Gestion des Entreprises
Informatique industrielle et Systèmes Automatisés
Logistique et Transport
Maintenance Industrielle des Systèmes
Electromécaniques
Management des entreprises
Management Logistique et Transport
Mécatronique industrielle
Métiers de désert et de la mer
Métiers du social et de l’animation socioculturelle
Métiers logistiques économie et finance
Réseaux et Télécommunications
Statistique et Informatique Décisionnelle
Systèmes embarqués
Techniques de Commercialisation et des services
Techniques de Commercialisation
Techniques de Communication et de
Commercialisation
Techniques de Commercialisation et des services
Techniques de Management
Techniques du Son et de l’Image
Techniques de Gestion Commerciale
Techniques de Vente et Services Clients
Techniques Instrumentales et Management Qualité
Techniques juridiques
Technologie et Diagnostique électrique Automobile
Technologie Agroalimentaires
Technologie Industriel de l’Automobile
Web Marketing
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لفقيه بن صالح

خنيفرة

سيدي بنور

القنيطرة

العيون

بني مالل

كلميم

برشيد

الصويرة

وجدة

آسفي

مكناس

أكادير

سال

فاس

2020/2021 المسالك المعتمدة برسم الموسم

الدارالبيضاء

) (تتمة1 الجدول
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إضافة إىل املدار

العليا للتكنولوجيا يتم حتضت الدبلوم اجلامعي للتكنولوجيا  DUTيف مؤسسات جامعية أخرى.

جدول  :3املؤسسات اجلامعية األخرى املعنية بتحضت الدبلوم اجلامعي للتكنولوجيا DUT
كلية طب
األسنان
بالرباط

كلية طب
األسنان
بالدار
البيضاء





المدرسة العليا
المدرسة العليا المدرسة العليا
ألساتذة
لألساتذة
لألساتذة
التعليم التقني
مراكش
بتطوان
بالرباط

المدرسة العليا
ألساتذة التعليم
التقني
بالمحمدية
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المسالك المعتمدة برسم الموسم
2018/2019
Assistante Dentaire
Génie Biologique
Génie Electrique
Génie Mécanique et Productique
Multimédia et Conception Web
Technologie de Laboratoire de
prothèse dentaire
Administration et organisation de
l’entreprise
Finance et Comptabilité
Ingénierie Informatique
Génie thermique et énergie
Sciences et technologies du verre et
de la céramique
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Logistique de Distribution
Génie Civil
Ingénierie des Applications Mobiles
Instruction et Maintenance Biomédicale
Diagnostic et maintenance des systèmes
électroniques embarqués dans l’automobile
Maintenance des équipements scientifiques
Efficience Energétique et Acoustique du Bâtiment
Marketing des Services et Management des Points
de Ventes
Management Stratégique des Organisations
Développement des Systèmes d'Information et des
Communication
Energies Renouvelables et Efficacité Energétique
Informatique Décisionnelle et Statistique
Instrumentions et Systèmes
Energies renouvelables et Procédés

برشيد

الصويرة

وجدة

آسفي

مكنا

أكادير

سال

فا

بين مال

L.P

الدار البيضا

التخصصات اإلجازة المهنية

كلميم

) المسالك المفتوحة بالمدارس العليا للتكنولوجيا (اإلجازة المهنية:4 جدول

























Génie Informatique



Finance et Management
Gestion des ressources humaines




Management de la Logistique et de la Qualité
Marketing et CRM
Gestion de Production et Management Industriel
Management du tourisme
Ingénierie des Systèmes Informatiques Et Logiciels
Informatique et Gestion d'Entreprises
Automatisme et Gestion de Bâtiment
Exploitation industriel et Maintenance
Gestion Commerciale
Mécatronique
Comptabilité ,Finance et Audit
Génie des Procédés
Logiciel et Administration Avancée des systémes
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برشيد

الصويرة

وجدة

آسفي

مكنا

أكادير

سال

فا

بين مال

L.P

الدار البيضا

التخصصات اإلجازة المهنية

كلميم

) المسالك المفتوحة بالمدارس العليا للتكنولوجيا (اإلجازة المهنية) (تتمة:4 جدول
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التخصص

سلك الدبلوم
الجامعي
للتكنولوجيا
()DUT

Génie Electrique et
)Informatique Industriel (GEII
Finance et Comptabilité
Administration et Organisation
des Entreprises

شروط الرتشيح
بكالوريا تكنولوجية أو علمية أو ما
يعادهلا
بكالوريا علمية  +علوم اقتصادية +
علوم التدبت ا اسباتي

• Génie Mécanique et Automatisation
(des Systèmes Industriels (GMASI
• Génie Mécanique des Systèmes
(Industriels(GMSI

(• Commerce et Distribution (CD
• Administration et Gestion des
Entreprises- Gestion Administrative
et Ingénierie de Formation(AGE(GAIF
• Administration et Gestion des
Entreprises- Gestion des Ressources
(Humaines (AGE-GRH
اللبو يتم عن طري  :انتلا (دراسة امللا)  +ملابلة.

صفحة

انتلا بنا على
نل امتحان
شهادة البكالوريا

 .1مدة التكوين والدبلوم :
يييدوم الت كييوين ب هييذا ال سييلك سيينتن( ،)2حي صييل ب عييدها الطا لي املت خيير ع لييى ا لييدبلوم ا جلييامعي
للتكنولوجيا DUT
يتم الرتشي عرب املنصة اإللكرتونية التالية:
http://entissab.univh2c.ma/precandenset
التخصص

سلك اإلجازة
المهنية()LP

كيفية القبول
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شروط الرتشيح
ي شييرتط يف املرت شي لاللت حييا بال سيينة الثال ثيية
(الف صييل ا خلييامس) أن ي كييون حا صييال ع لييى :
 DUT, BTS, DEUP, DTSيف جماالت
العلوم والتكنولوجيات ؛
ي شييرتط يف املرت شي لاللت حييا بال سيينة األوىل
(الفصل األو ) أن يكون حاصال على بكالوريا:
علوم وتكنولوجيات ميكانيكية  ،علوم رياضية
تأت وتبت ،علوم فيزيا ية؛
ي شييرتط يف املرت شي لاللت حييا بال سيينة األوىل
(الفصل األو ) أن يكون حاصال على بكالوريا:
ع لييوم ريا ضييية تأت وتبت ،ع لييوم فيزيا ييية ،ع لييوم
حياة واألرض ،علوم اقتصادية وع لييوم ال تييدبت
ا اسباتي؛
ي شييرتط يف املرت شي لاللت حييا بال سيينة األوىل
(الفصل األو ) أن يكون حاصال على بكالوريا:
ع لييوم ريا ضييية تأت وتبت ،ع لييوم فيزيا ييية ،ع لييوم
اقتصادية؛
ي شييرتط يف املرت شي لاللت حييا بال سيينة األوىل
(الفصل األو ) أن يكون حاصال على بكالوريا:
ع لييوم ريا ضييية تأت وتبت ،ع ليوم فيزيا ييية ،ع لييوم
اقتصادية؛

الأكاديمية الجهو ية للتربية والتكوين لجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة
المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني

 حيصل بعدها الطا لي املت خيير ع لييى اإل جييازة املهن ييية، يدوم التكوين بهذا السلك سنة واحدة.1
:) يف التخص التاليFUE( يف املسالك اجلامعية للرتبية
sciences économiques et Comptable (SEC)
 يشرتط يف املرتش لاللتحا باملسالك اجلامعية يف الرتبية أن يكون حا صييال ع لييى إ جييازة أو.2
Economie et Gestion – Gestion : إ جييازة مهن ييية يف أ حييد التخص صييات
Comptable et Financière – Gestion des Entreprises
. ملابلة+ ) انتلا (دراسة امللا:  اللبو يتم عن طري.3
• Système d’Information Distribués (SID)
Conditions d’admission :
Licence Fondamentale, professionnelle ou Maitrise en Informatique,
Mathématiques et informatique, Mathématiques appliquées ou
diplôme équivalent.
• Contrôle de Gestion et Ingénierie Financière (CGIF)
Conditions d’admission
Licence Fondamentale, professionnelle en Economie et gestion,
Gestion comptable et financière, Gestion des entreprises ou diplôme
équivalent
 Génie du logiciel et des systèmes informatiques distribués
 Génie électrique option : systèmes électriques et énergie
renouvelables
 Génie Electrique et contrôle des systèmes industriels
 Génie industriel et logistique
 Génie mécanique des systèmes industriels
 Ingénierie informatique Big Data et Cloud computing

المسالك الجامعية في
)FUE(التربية

الماستر المتخصص
(MS)

سلك المهندسين

 ا مدية- 159 : ص ب،شارع احلسن الثاني، ،املدرسة العليا ألساتذة التعليم التلين با مدية
http://www.enset-media.ac.ma
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الأكاديمية الجهو ية للتربية والتكوين لجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة
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أهداف
التكوين

يهدف التكوين إىل إعداد األطر العليا املختصة يف تلنيات اإلعالم واالتصا  ،قصد تأهي لييها ملزاو ليية عم لييها
باملؤسسات اإلعالمية واإلدارات واملؤسسات العمومية واجلماعات ا لية واللطاع اخلاص.

مدة
التكوين
والدبلوم

بعد اعتماد نظام  ،LMDيدوم التكوين باملعهد ثالث سنوات (ستة فصو ) ،حيصل بعدها الطال املتخر
على إجازة يف اإلعالم واالتصا :
ملحوظة:
 تتخ لييل هييذه ال سيينوات ا لييثالث فييرتات تدريب ييية يف نها ييية كييل سيينة جامع ييية دا خييل مؤس سييات إعالم ييية
خمتلفة؛
 الدراسة باملعهد منظمة يف قسمن :قسم الللة العربية وقسم الللة الفرنسية.
 نظام التكوين باملعهد هو نظام خارجي.

شروط
الترشيح

 شهادة البكالوريا (مجيع الشع ) للسنة احلالية أو السنة املاضية أو ما يعادهلا ؛
 احل صييو ع لييى نل طيية ت عيياد أو ت فييو  20/14يف امل عييد ال عييام للبكالور يييا ويف الل لييات :العرب يية
والفرنسية والللة الثالثة.
 أن ال يلل عمر املرش عن  17سنة وأن ال يفو  25سنة عند 31دجنرب من سنة الرتشي .

كيفية
القبول

مسطرة
الترشيح

 انتقاء أ لي :بنا على النتا ج ا صل عليها يف امتحان نيل شهادة البكالوريا؛
 اختبارات المباراة:
جترى مباراة الولو للمعهد بالللتن :العربية والفرنسية ،حس اختيار املرتش (ة) ،وتتم على مرحلتن:
كتابي وشفوي.
 - 1االمتحان الكتابي  :يتضمن موضوعا واحدا يعاجل فيه املرتش (ة) حدثا أو مشهدا مع إضافة ملخ
مرتجم له بالللة الثانية ( 3ساعات( .
 - 2االمتحااان الشااي  :يييتعن ع لييى املرت شي (ة) ال نيياج (ة) يف االمت حييان الك تييابي إ عييداد شييري ف يييديو
با سييتعما ا هليياتا الن لييا ( ميين دقي ليية وا حييدة وثال ثييون ثان ييية) لعر ضييه أ مييام جل نيية االمت حييان املكو نيية ميين
أساتذة املعهد .سيحدد
مضمون شري الفيديو باملوازاة مع اإلعالن الر ي عن نتا ج االمتحان الكتابي.
ب عييد فييت بيياب الرت شييي  ،ي ع لييى املرت شييحن تعب ئيية ا سييتمارة الت سييجيل ع لييى من صيية مبار يييات املع هييد
) (concours.isic.maوحتميل وثا امللا املطلوبة التالية:
•ك شييا ا ليينل لالمت حييانن اجل هييوي وا لييوطين و شييهادة البكالور يييا بالن سييبة حليياملي بكالور يييا ال سيينة
املاضية.
•كشا النل لالمتحان اجلهوي بالنسبة ملرتشحي بكالوريا املوسم احلالي.
•نسخة من البطاقة الوطنية للتعريا.
سيتوصل المتشحون بإشعار بإيداع الملف عبر بريدهم اإللكتروني

عنوان
المؤسسة

املعهد العالي لجعالم واالتصا  ،شارع عال الفاسي ،مدينة العرفان ص.ب 6205 :املعاهد  ،الرباط
اهلاتا 05 37 68 13 81 :ـاملوقع اإللكرتونيwww.isic.ac.ma :

الأكاديمية الجهو ية للتربية والتكوين لجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة
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أهداف
التكوين

إ عييداد أ طيير متخص صيية يف م يييدان هند سيية التوث يي وإدارة الو ثييا واألر شيييا وا لييذكا التناف سييي
واليلظة االسرتاتيجية وهندسة املعارف ونظم املعلومات .إىل جان الت كييوين ت نيياط باملدر سيية م هييام
البح العلمي يف خمتلا ختصصات علوم املعلومات واجملاالت املرتبطة بها.

التخصصات

توفر املدرسة تكوينا يف التخصصات التالية:
* الذكا التنافسي واليلظة االسرتاتيجية
*هندسة التوثي
*إدارة الوثا واألرشيا *هندسة املعارف وا تويات املعرفية.

الشهادات
الممنوحة

تتوىل املدرسة حتضت وتسليم الشهادات الوطنية التالية:
• دبلوم مهند الدولة؛
• املاسرت؛
• الدكتوراه .
• املاسرت املتخص ؛

* نظم املعلومات.

سلك المهندس:
يستلر هذا السلك ستة فصو دراسية (ثالث سنوات) ،ويفت يف وجه:
 الناجحن يف املباراة الوطنية لاللت حييا مبؤس سييات ت كييوين املهند سيين ميين بيين خر ييي
األقسام التحضتية العلمية والتكنولوجية.
 الطل بيية احلا صييلن (مب يييزة) ع لييى  CUES , DEUGخت صي ) (SMIأو CUES ,
 DEUGختص )( (MPبرسم املوسم احلالي أو املوسم املاضي).
 احلا صييلن ع لييى شييهادة إعال مييي م شييفوعة ب شييهادة البكالور يييا يف أ حييد م سييالك ال شييع
العلمية أو التكنولوجية أو شهادة معرتف مبعادلتها هلييا .وذ لييك يف حييدود  %10ميين عييدد
امللاعد املخصصة سنويا لولو هذا السلك.
ويتو السلك املذكور مبن دبلوم مهند الدولة.
سلك الماستر:
يستلر سلك املاسرت أربعة فصو دراسية (سنتن) ،ويفت يف وجه احلاصلن على:
مدة التكوين
 شهادة إعالمي؛
وكيفية
 شهادة اإلجازة يف الدراسات األساسية؛
الولوج
 شهادة اإلجازة املهنية؛
 شهادة وطنية من نفس املستوى؛
أو شهادة معرتف مبعادلتها هلا.
ويتو هذا السلك مبن شهادة املاسرت أو املاسرت املتخص .
سلك الدكتوراه:
يستلر هذا السلك ثالث سنوات ،ويفت يف وجه احلاصلن على:
 دبلوم مهند الدولة؛
 شهادة إعالمي خمت ؛
 شهادة املاسرت؛
 شهادة املاسرت املتخص ؛
أو شهادة معرتف مبعادلتها هلا.
ويتو هذا السلك مبن شهادة الدكتوراه.
عنوان
المؤسسة

صفحة

مدرسة علوم اإلعالم  ،شارع عال الفاسي أكدا العالي ص .ب 6204 :الرباط املعاهد.
اهلاتا 0537 77 49 13 :ـ املوقع اإللكرتونيwww.esi.ac.ma :
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الأكاديمية الجهو ية للتربية والتكوين لجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة
المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني

تهدف الدراسة مبدرسة امللك فهد العليا للرتمجة إىل تكوين اختصاصين يف الرت مجيية التحرير ييية
أو الفور ييية قييادرين ع لييى مزاو ليية أع ميياهلم يف خمت لييا اللطا عييات العموم ييية أو اخلا صيية أو املنظ مييات
الدولية وكذا يف جما البح العلمي.
كما تنظم بهذه املؤسسة حللات دراسية لفا ييدة األ شييخاص ا لييرا بن يف إ عييادة الت كيوين وا سييتكما
اخلربة يف هذا امليدان باإلضافة إىل دورات لتعليم للات أجنبية.

أهداف
التكوين

-

مدة التكوين
والدبلوم
-

تستلر مدة الدراسة باملدرسة سنتن (أربعة فصو بعد اإلجازة) حيرز بعدها الطال الناج على :
دبلوم تمرتجم حتريريت .يف أحد املسالك التالية:
 مسلك "الترجمة عربية – إسبانية – فرنسية"؛ مسلك "الترجمة عربية – فرنسية – إنجليزية"؛ مسلك "الترجمة عربية – إنجليزية – فرنسية"؛ مسلك "الترجمة عربية – المانية – فرنسية".دبلوم مرتجم فوري يف مسلك الرتمجة الفورية عربية – إجنليزية – فرنسية.

تفت املباراة لولو مدرسة امللك فهد العليا للرتمجة يف وجه حاملي اإلجازة أو ما يعادهلا حس املسالك:
املسالك املفتوحة باملدرسة

شروط
الترشيح

"الترجمة عربية – فرنسية – إنجليزية"

"الترجمة عربية – إنجليزية – فرنسية"
"الترجمة عربية – إسبانية – فرنسية"
"الترجمة عربية – المانية – فرنسية".
الترجمة الفورية عربية – إنجليزية – فرنسية

كيفية القبول

اإلجازة املطلوبة أو ما يعادهلا
 اإلجازة يف الدراسات العربية اإلجازة يف الدراسات الفرنسية اإلجازة يف اللانون العام أو اخلاص بالللة الفرنسية اإلجازة يف العلوم اإلجازة يف العلوم االقتصادية اإلجازة يف الدراسات اإلجنليزية اإلجازة يف الدراسات اإلسبانية اإلجازة يف الدراسات األملانية -اإلجازة يف الدراسات اإلجنليزية

 انتلا أولي عن طري دراسة امللا؛
 اختبارات كتابية وتشتمل على:
املواد
• تر مجيية ميين الل ليية العرب ييية إىل الل ليية األجنب ييية األوىل (فرن سييية أو
إجنليزية أو إسبانية أو أملانية).
• ترمجة من الللة األجنبية األوىل (فرنسية أو إجنليز ييية أو إ سييبانية
أو أملانية) إىل الللة العربية .
• ترمجة من الللة األجنبية الثانية (فرنسية أو إجنليز ييية) إىل الل ليية
العربية .
 ملابلة مع جلنة من األساتذة عند االقتضا .

الأكاديمية الجهو ية للتربية والتكوين لجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة
المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني

املدة

املعامل

2

3

2

3

2

2

صفحة
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ملف الترشيح

يتكون ملا الرتشي من الوثا التالية:
 طل املشاركة يف املباراة حيرر على مطبوع خاص تسلمه مدرسة امللك ف هييد العل يييا للرت مجيية
أو يتم حتميله على املوقع اإللكرتوني للمؤسسةwww.ecoleroifahd.uae.ma :
 شييهادة تث بييت احل صييو ع لييى اإل جييازة املطلو بيية ،ييت أ نييه مي كيين ق بييو الرت شيييحات ب صييفة مؤ تيية
بالنسبة للطلبة املسجلن يف الفصل الساد من اإلجازة؛
 كشا تام للنل وامليزات ا صل عليها خال فصو اإلجازة؛
 بيان الستة الذاتية للمرتش (ة) )(Curriculum Vitae؛
 نسخة من شهادة البكالوريا؛
 نسخة من بطاقة التعريا الوطنية؛
تودع ملفات الرتشي كام ليية لييدى إدارة مدر سيية امل لييك ف هييد العل يييا للرت مجيية أو تر سييل عييرب الرب يييد إىل
العنوان املبن أسفله وذلك يف اآلجا ا ددة لذلك.

عنوان
المؤسسة

صفحة
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مدرسة امللك فهد العليا للرتمجة،مصلحة الشؤون الطالبية،
طري الشرف ،ص.ب 410 :طنجة.
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أهداف
التكوين
ومدته

• يهدف التكوين باملعهد إىل إعداد أطر متخصصة يف إدارة وتدبت امللاوالت السياحية والفندقية.
• يدوم التكوين باملعهد ثالث سنوات (ستة فصو ).

شعبة التدبير السياحي
Management touristique

شروط
الترشيح

شعبة التدبير اإلجرائي للفندقة
والطعامة
Management opérationnel
de l’hôtellerie et de la
restauration

كيفية
القبول

إجراءات
وملف
الترشيح

ـــ بكالوريا السنة اجلارية أو السنتن املاضيتن يف الشع أو املسالك التالية:
ـ ع لييوم ريا ضيييةتأت وتبت ـ ع لييوم فيزيا ييية ـ ع لييوم احل ييياة واألرض ،اآلداب
والعلوم اإلنسانية أو بكالوريا مهنية :مسلك التجارة؛
ـــ معد عام يف امتحان البكالوريا يفو أو يساوي 20/14؛
ـــ السن  25سنة على األكثر.
ـــ بكالوريا السنة اجلارية أو السنتن املاضيتن يف ال شييع أو امل سييالك التال ييية:
بكالوريا علوم اقتصادية أو علوم التدبت ا اسباتي أو بكالوريا مهنية :فنون
الطبخ ،ا اسبة ،خدمات الطعامة ،مع احلصو ع لييى م عييد عييام للبكالور يييا
يفو أو يساوي 20\12؛
ـ ـييـ أو دب لييوم ت لييين يف الفند قيية لل سيينة اجلار ييية أو ال سيينتن املا ضيييتن ،مييع
احلصو على معد عام تلين يفو أو يساوي 20\14؛
ـــ السن  25سنة على األكثر.

 انت لييا أو لييي اعت مييادا ع لييى امل عييد ال عييام ل شييهادة البكالور يييا ( 75%االمت حييان ا لييوطين و  25%االمت حييان
اجلهوي) أو املعد العام ا صل عليه لنيل دبلوم تلين.
 اختبارات كتابية يف املواد التالية:
شعبة التدبت اإلجرا ي للفندقة والطعامة
شعبة التدبت السياحي
 الثلافة العامة ؛
 الثلافة العامة ؛
 الللة األجنبية؛
 الللة األجنبية .
 ا اسبة ؛
عند فت باب التسجيل يف املباراة ،يلوم املرتش بـ :
 )1تعبئة استمارة التسجيل على املو قييع اإللكرتو نييي  ، www.concours.isitt.ma :وطبع هييا ب عييد التو صيل ب هييا
عرب بريده اإللكرتوني ؛
 )2إ يييداع أو إر سييا م لييا الرت شييي إىل إدارة املع هييد ( عييرب الرب يييد ال عييادي إىل الع نييوان أ سييفله) وا لييذي يت كييون ميين
الوثا التالية:
 استمارة التسجيل األولي املستخرجة من املوقع موقعة من طرف املرتش ؛
 نسخة طب األصل لشهادة البكالوريا أو لدبلوم تلين؛
 نسخة طب األصل لكشا نل شهادة البكالوريا أو لدبلوم تلين؛
 صورة فوتو رافية للمرتش ؛
 ظرفن حيمالن طابعا بريديا واسم وعنوان املرتش ؛
 نسخة من بطاقة التعريا الوطنية مصاد عليها.
ملحو ظيية :ـييـ يييتم إ عييالن ن تييا ج االنت لييا األو لييي مت الن تييا ج النها ييية ع لييى املو قيع اإللكرتو نييي للمع هييد
( ) www.isitt.maوكذا على موقع الوزارة ( )www.tourisme.gov.ma؛

عنوان
المؤسسة

صفحة

املعهد العالي الدولي للسياحة ،مكت املباريات 13 ،شارع عال بن عبد اهلل ،ص.ب  ، 1651خليج طنجة
املوقع اإللكرتونيwww.isitt.ma :ـــ الربيد اإللكرتونيconcours@isitt.ma :
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أهداف التكوين

ي هييدف املع هييد ال عييالي للدرا سييات البحر ييية إىل ت كييوين أ طيير متخص صيية يف م يييدان املال حيية البحر ييية ومؤه ليية
للعمل يف قطاع الصيد البحري و املالحة التجارية ،و يعتمد املعهد اهلندسة البيدا وجية ).(LMD

مدة
التكوين
والدبلوم

▪ السلك اوول :يستلر ستة ( )6فصو ويتو هذا السلك بـ:
 شهادة مالزم أعالي البحار بدرجة اإلجازة املهنية؛
 شهادة مالزم ميكانيكي من الدرجة األوىل يف املالحة التجارية بدرجة اإلجازة املهنية.
▪ ال سننلك ال يننال  :ي سييتلر أرب عيية ( )4ف صييو ب عييد ال سييلك ال عييادي .وي تييو ب شييهادات ميين در جيية املا سييرت
املتخص :
 شهادة ربان أعالي البحار؛
 شهادة ضاب ميكانيكي من الدرجة األوىل يف املالحة التجارية؛
 شهادة متصرف يف الشؤون البحرية.
تشمل مدة الدراسة يف السلك العالي إلزاميا فصلن ( 12شهرا) للتدري الفعلي واملؤطر .
▪ سلك الدكتوراه  :يستلر ثالث ( )3سنوات بعد السلك اليال  ،ويتو هذا السلك بشهادة الدكتوراه.
▪ سلك املهةدس :مسار للتكوين يستلر ستة فصو ( 3سنوات) بعد بكالوريا .2 +

شروط
الترشيح

▪ السلك اوول :يشرتط يف املرتش لاللتحا بالسنة األوىل من السلك العادي أن يكون:
 حاصال على شهادة البكالوريا يف إحدى الشع التالية:
• علوم وتكنولوجيات كهربا ية
• علوم رياضية • علوم جتريبية • علوم وتكنولوجيات ميكانيكية
 حاصال على معد يفو أو يساوي 20/14يف األسدو األو من السنة اخلتامية من سلك البكالوريا
 حاصال على شهادة البكالوريا مبيزة مستحسن على األقل ؛
 جنسية ملربية باللا من العمر 21سنة على األكثر بتاريخ  31دجنرب من سنة الرتشي ؛
 قادرا بدنيا على ممارسة مهن البحر( قدرة عية بصرية جيدة وحالة نفسية عادية).
▪ السلك اليال  :يشرتط يف املرتش لاللتحا بالسنة األوىل من السلك العالي أن يكون حاصال على إحدى
الشهادات التالية:
 دبلوم السلك العادي للمعهد :بالنسبة للمرتشحن الرا بن يف حتضت دبلوم ربان أعالي البحار أو دبلوم
ضاب ميكانيكي من الدرجة األوىل يف املالحة التجارية ؛
 اإلجازة أو ما يعادلها بالنسبة للمرتشحن الرا بن يف حتضت دبلوم متصرف يف الشؤون البحرية.
سننلك امله ةنندس :مف تييوح يف و جييه املرت شييحن ال نيياجحن يف امل بيياراة الوطن ييية امل شييرتكة لو لييو مؤس سييات ت كييوين
▪
املهندسن; وكذا احلاصلن على (باكالوريا .)2+

كيفية
القبول

يتم اللبو بالسنة األوىل من السلك األو عن طري مباراة تشمل ما يلي:
 انتلا أوليا؛
 اختبارات كتابية يف املواد التالية :الرياضيات ،الفيزيا والللة اإلجنليزية (ملرر سلك البكالوريا)؛
 ملابلة مع جلنة املباراة.

ملف
الترشيح

 بطاقة معلومات للرتشي للمباراة يتم حتميلها على موقع املعهد www.isem.ac.ma:
 بيان نل األسدو األو من السنة الثانية بكالوريا وبيان نل السنة األوىل من سلك البكالوريا واالمتحان
اجلهوي ؛
 صورتان فوتو رافيتان؛
 ظرفان حيمالن اسم وعنوان املرتش وطابعا بريديا ؛
 نسخة من بطاقة التعريا الوطنية مصاد عليها؛
إيداع ملا الرتشي مبلر املعهد وال تلبل امللفات ال تصل عرب الربيد.
ملحوظة:

عنوان المؤسسة

صفحة
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املعهد العالي للدراسات البحرية ،كلم، 7طري اجلديدة،الدار البيضا .
اهلاتاwww.isem.ac.ma - 0522230746/ 44:
الأكاديمية الجهو ية للتربية والتكوين لجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة
المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني

أهداف
التكوين

يهدف املعهد العالي للصيد البحري إىل تكوين أطر عليا مؤهلة للعمل يف قطاع الصيد البحري.
يدوم التكوين باملعهد ثالث ( )3سنوات ،حيصل بعدها الطال املتخر على دبلوم اإلجازة املهن ييية
يف التخصصات التالية:

مدة التكوين
والدبلوم

• الصيد؛
• ميكانيك الصيد؛
• معاجلة وتثمن منتوجات الصيد.
ملحوظة :نظام التكوين داخلي.

شروط
الترشيح

يشرتط يف املرتش أن يكون:
• حاصال على شهادة البكالوريا علمية أو تكنولوجية أو شهادة تعادهلا؛
• حاصال على معد عام للبكالوريا يساوي أو يفو 20/13؛
• باللا من العمر 21سنة على األكثر بتاريخ  31دجنرب من سنة الرتشي ؛
• قادرا بدنيا على ممارسة مهن البحر ( قدرة عية بصرية جيدة وحالة نفسية عادية)..

كيفية
القبول

يتم اللبو بالسلك األو عن طري مباراة تشمل:
• انتلا أوليا؛
• اختبارات كتابية يف املواد التالية :الرياضيات والفيزيا  ،الللة الفرنسية؛
ملحوظة  :يشرتط من املرتشحن الناجحن اإلدال ب شييهادة طب ييية تث بييت قييدرتهم ال صييحية ملزاو ليية مه نيية
حبار وذلك قبل تسجيلهم بصفة نها ية باملؤسسة.

ملف الترشيح

عند فت باب الرتشي  ،يتم التسجيل األولي عرب األنرتنيت على املوقع اإللكرتوني للمعهد:
www.ispm.ac.ma
 ،يتو جي ع لييى املرت شي  ،إ ضييافة للت سييجيل عييرب األنرتن يييت ،إر سييا م لييا الرت شييي عييرب الرب يييد ال عييادي إىل
العنوان املبن أسفله ويتضمن الوثا التالية:
 بطاقة معلومات املستخرجة من األنرتنيت بعد التسجيل األولي ،يتم املصادقة عليها ؛ نسخة مصاد عليها من بطاقة التعريا الوطنية؛ بيان نل سلك البكالوريا مسلم من طرف األكادميية؛ نسخة مصاد عليها من شهادة البكالوريا؛ -صورتان فوتو رافيتان.

عنوان
المؤسسة

املعهد العالي للصيد البحري ،طري أنزا ،أ زديس ،ص.ب، 479 :أكادير.
اهلاتا 0525060054/ 0525060056 :الفاكس0528845858 :
املوقع اإللكرتونيwww.ispm.ac.ma :
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أهداف التكوين
ومدته

• ي هييدف الت كييوين باملدر سيية العل يييا للف نييون اجلمي ليية إىل إ عييداد أ طيير متخص صيية يف جميياالت الف نييون
التشكيلية والتزين واإلشهار.
• يييدوم الت كييوين باملدر سيية العل يييا للف نييون اجلمي ليية أر بييع ( )4سيينوات ( سيينة جييذع م شييرتك  +ثييالث
سنوات للتخص ) ،حيصل بعدها الطال املتخر على دبلوم الفنون اجلميلة ).(DBA
(دبلوم ت معرتف به يف الوظيفة العمومية(.

توفر املدرسة تكوينا فنيا و نظريا يف ثالث شع :
التخصصات

شروط الترشيح

كيفية القبول

 التصميم الداخلي  Architecture d'intérieur / Design d'intérieur … ............
 التصميم اإلشهاري Design publicitaire /Illustration …………….. ...........
 Arts /Espace……………...
 فنون  /فضا ات..............

يشرتط يف املرتش أن يكون:
▪ حاصال على شهادة البكالوريا مجيع الشع ؛
▪ باللا من العمر  17سنة على األقل و  25سنة على األكثر.
يتم اللبو عن طري مباراة و تشمل:
▪ اختبار بالللة العربية أو بالفرنسية يف الثلافة العامة ؛
▪ اختبار يف الرسم؛
▪ اختبار تطبيلي يف التشكيل باأللوان واألشكا .
تاز املرتشحون امللبولون ملابلة شفوية مع جلنة خمتصة حو موضوعات ذات عالقة با جملييا ال فييين،
يلدم فيها املرتش ملفه الفين.

ملف الترشيح

عنوان
المؤسسة

يتكون ملا الرتشي من الوثا التالية:
▪ طل خطي  +رسالة حتفيزية تتضمن إمييل و رقم هاتف املترشح ؛
▪ نسخة ط بي األ صييل ل شييهادة البكالور يييا أو شييهادة مدر سييية لل سيينة النها ييية ميين التع ليييم
الثانوي (مصاد عليها من طرف املدير اإلقليمي بالنسبة للتعليم اخلصوصي)( .ت لييدم
نسخة طب األصل لشهادة البكالوريا يوم املباراة).
▪ ظرف متنرب حتمل اسم وعنوان املرتش ؛
▪ نسخة طب األصل لبطاقة التعريا الوطنية أو نسخة من علد االزدياد ؛
▪  2صور فتو رافية حديثة(يكت اسم املرتش على ظهرها).
يبع ملا الرتشي على عنوان املؤسسة يف اآلجا ا ددة لذلك.
املدرسة العليا للفنون اجلميلة  ،شارع الراشدي ص.ب،435 :الدار البيضا .20070
اهلاتا 0522 20 05 36 :ــ الفاكس0522 26 32 82:
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أهداف التكوين

يهدف التكوين باملعهد الوطين للفنون اجلميلة إىل إعداد أطر عليا متخصصة يف جماالت الفنون
التشكيلية والتطبيلية.

تنظم الدراسة باملعهد يف سلكن:
▪ ال سييلك األو ( جييذع م شييرتك) :مد تييه سيينتان؛ حي صييل ب عييده الطا لي ال نيياج ع لييى دب لييوم ال سييلك األو
للمعهد .
▪ السلك الثاني :مدته سنتان ،يتم فيه التخص .
يزاو التكوين يف املعهد بن الدرو النظرية واألشلا التطبيلية  .ويستفيد الطلبة من عدة تييداري
وحللات دراسية وزيارات ميدانية و تها .للات التدريس واالتصا  :العربية  -الفرنسية  -اإلسبانية.
ملحوظة :ــ نظام املعهد خارجي.

مدة
التكوين
والدبلوم

تنظم الدراسة باملعهد الوطين للفنون اجلميلة وف الشع التالية:
▪ شعبة الفن (  :)Département Artوتتضمن:الصبا ة ،الرسم ،النحت وفنون الطباعة.
▪ شعبة التصميم (  )Département Designوتتضمن :التصميم ،الت صييميم ا لييداخلي والت صييميم
الصناعي.
▪ شعبة األشرطة املرسـومـة ( أو املصورة.) les Bandes Dessinées :
يشرتط يف املرتش لوجل السلك األو للمعهد أن يكون:
▪ حاصال على شهادة البكالوريا أو ما يعادهلا؛
▪ السن بن  17سنة و  26سنة عند تاريخ إجرا املباراة.

التخصصات

شروط
الترشيح

▪ االختبار الكتابي :اختبار بالللة العربية (ساعة ونصا)  +اختبار بالللة الفرنسية (ساعة ونصا)؛
▪ االختبار التطبيلي  :اختبار يف مادة الرسم (ساعتان)  +اختبار يف مادة الصبا ة (ساعتان)؛
ش (ة) ح صيل ع ليى جم ميوع
يتم مجع نل االختبارين الك تيابين ون لي ال صيبا ة والر سيم .و كيل مرت ي
يعاد أو يفو  30على  60يف هذه االختبارات يعترب مؤهال الجتياز االمتحان الشفوي.

كيفية
القبول

▪ االختبار الشفوي  :ملابلة مع جلنة املباراة لعرض ومناقشة امللا الفين للمرتش .
ملحوظة هامة  :على املرت شي إح ضييار مج يييع األدوات وا ملييواد ال ضييرورية ملييادة ال صييبا ة والر سييم و تييتم عمل ييية
الرسم والصبا ة على ور ملوى بامللاييس  65/50سم.
▪ طل مكتوب يتضمن االسم العا لي والشخصي وعنوان املرتش ؛
▪ الستة الذاتية؛
▪ نسخة طب األصل من بطاقة التعريا الوطنية؛
▪  4أظرفة متنربة حتمل اسم وعنوان املرتش ؛
▪ صورتان مشسيتان؛
سيبة للحا صييلن علي هييا م صييحوبة بن سييخة ميين قييرار
▪ ن سييخة ط بي األ صييل ميين شييهادة البكالور يييا بالن ي
املعادلة عند االقتضا ؛
▪ كشا النل بالنسبة ملستوى البكالوريا؛
▪ م لييا فييين :يت ضييمن باإل ضييافة لج جنييازات الفن ييية ،ن سييخة رقم ييية ميين امل لييا ال فييين يف قييرص
مـــدمج ) CDأو (DVDأو يف مفتاح .USB
عند فت باب الرتشي  ،تودع ملفات الرتشي مباشرة بإدارة املعهد أو تبع عرب الربيد .

ملف
الترشيح

عنوان
المؤسسة

صفحة

املعهد الوطين للفنون اجلميلة ،شارع حممد اخلامس ،احلي املدرسي ،93000 ،تطوان.
اهلاتا 0539 96 15 45 :ـ الفاكس0539 96 42 92 :
املوقع اإللكرتونيwww.inbatetouan.com:ــ الربيد اإللكرتونيinba1945@gmail.com :
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أهداف
التكوين

تناط باملدرسة الوطنية العليا للفن والتصميم بالدار البيضا مه ميية ت كييوين أ طيير متو سييطة وأ طيير عل يييا
يف م هيين الف نييون والت صييميم ،وت لييوم مبه ميية تل ليين التع ليييم ال عييالي يف شييكل ت كييوين أسا سييي وت كييوين م سييتمر
والليام جبميع أعما البح يف ميدان التصميم وامليادين الفنية واإلعالمية والثلافية.
يعتمد التكوين على نظام بيدا وجي قا م على وحدات دراسية تؤخذ ميين ح لييل م عييريف وا حييد أو عييدة ح لييو
معرفية ،وي هييدف إىل مت كيين الطا لي ميين اكت سيياب م عييارف و مييؤهالت وكفا يييات ،إ ضييافة إىل تل ليين الل لييات
األجنبية وتلنيات التعبت والتواصل ،كما ميكن للتكوين يف هذه املدر سيية أن يييتم يف إ طييار التع ليييم بالت نيياوب
بن اجلامعة واللطاع السوسيو اقتصادي.

ميتد مسار التكوين على مدى أربعة فصو دراسية (سنتن)  ،حيصل بعدها الطال املتخر على تدبلوم يف
مدة التكوين مهن الفنون والتصميمت ( ،)DMADيف إحدى التخصصات التالية:
DESIGN GRAPHIQUE ET DIGITAL
مسلك التصميم الغرافيكي والرقمي
والتخصصات
LES MÉTIERS DU CINEMA ET DE L’AUDIOVISUEL
مسلك مهن السينما والسمعي
مسلك الفوتوغرافيا؛

شروط
الترشيح

PHOTOGRAPHIE

تفت املباراة لولو السنة األوىل لييدبلوم يف م هيين الف نييون والت صييميم ) عيين طر يي انت لييا ( يف و جييه التالم يييذ
امل سييجلن بال سيينة الثان ييية ميين سيلك البكالور يييا لل سيينة اجلار ييية أو احلا صييلن ع لييى شيهادة الباكالور يييا يف
الشع واملسالك التالية:
• مسلك العلوم والتكنولوجيات الكهربا ية؛
• شعبة الفنون التطبيلية؛
• مسلك العلوم والتكنولوجيات امليكانيكية؛
• شعبة العلوم الرياضية؛
• شعبة العلوم االقتصادية والتدبت؛
• مسلك العلوم الفيزيا ية؛
• شعبة اآلداب والعلوم اإلنسانية.
• مسلك علوم احلياة واألرض؛
يتم اللبو بالسنة األوىل عن طري انتلا مرتكز على ت معد ت يتم احتسابه كما يلي:
(  %75معدل االمتحان الوطني  25% +معدل االمتحان الجهوي)  xمعامل الترجيح

كيفية
القبول

معامل الرتجي
حس نوع البكالوريا

•
•
إجراءات
الترشيح

شعبة الفنون التطبيقية 1,60:
شعبة العلوم الرياضية 1,40:
مسلك العلوم الفيزيائية 1,00:
مسلك علوم التياة واألرض 1,00:
شعبة اآلداب والعلوم اإلنسانية 1,20:
شعبة العلوم والتكنولوجيات 1,00:
شعبة العلوم االقترادية والتلبير 1,00:

على كل مرتش (ة) أن يلدم ترشيحه عن طري منصة اللبو اإللكرتونيwww.tawjihi.ma :

اتباع مراحل التسجيل املبينة يف املنصة وااللتزام بالتواريخ ا ددة لكل مرحلة:
 املرحلة األوىل :طل إحداث حساب الولو للفضا اخلاص باملرتش ؛ املرحلة الثانية :إدخا الرتشيحات (التعبت عن اختيارات ور بات الرتشي )؛ املرحلة الثالثة :اإلجابة عن ملرتحات الولو امللدمة للمرتش ؛ املرحلة الرابعة :إيداع شهادة البكالوريا باملؤسسة ال مت قبو الرتشي بها (بالنسبةللمرتشحن الذين أجابوا باللبو النها ي على ملرتح اللبو امللدم).

ي ع لييى املرت شي ز يييارة ف ضييا ه ا خليياص باملن صيية الوطن ييية املو حييدة  www.tawjihi.maبانت ظييام وذ لييك لال طييالع
على إجرا ات الرتشي وملرتحات الولو امللدمة ،واآلجا ا ددة لكل مرحلة من مراحل الرتشي .

عنوان
المؤسسة

املدرسة الوطنية العليا للفن والتصميم بالدار البيضا  ،شارع احلسن الثاني ،ص.ب 150:ا مدية ( ملر ر اسة
جامعة احلسن الثاني ا مدية ـ الدار البيضا سابلا)
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يهدف التكوين باملعهد العالي ملهن السمعي البصري والسينما إىل إعداد أطـر عليا متخص صيية يف مج يييع
أهداف التكوين املهن ذات الصلة بالسينما وا جملييا ال سييمعي الب صييري عا ميية ،وذ لييك ميين خييال حت ضييت وت سييليم ال شييواهد
العليا :اإلجازة  ،املاسرت ودبلوم مهند دولة.
يدوم التكوين بسلك اإلجازة ثالث سيينوات ( سييتة ف صييو ) ،حي صييل ب عييدها الطا لي املت خيير ع لييى إ جييازة
الدراسات األساسية يف أحد املسالك املعتمدة:
مدة التكوين
 مسلك اإلخرا السينما ي والسمعي البصري مسلك الصورة؛والتخصصات
 مسلك اإلنتا ؛ مسلك الصوت؛ مسلك الكتابة. مسلك ما بعد اإلنتا ؛على املرتشحن التوفر على الشروط التالية:
الجتياز املباراة
 .1أال يفو عمرهم  25سنة عند تاريخ إجرا املباراة؛
 .2أن يكونوا حاصلن على باكالوريا السنة اجلارية والسنة املاضية؛
شروط
✓ شيهادة الباكالور ييا يف ال شييع العلم يية أوالتلن يية مب ييزة مستح سيين ع لييى األ قييل لو لييو م سييلك
الترشيح
مسلك الصورة ،مسلك الصوت  ،مسلك ما بعد اإلنتا ؛
✓ شيهادة الباكالور ييا يف كا فيية ال شييع مب ييزة مستح سيين ع لييى األ قييل لو لييو م سييلك اإل خييرا أو
مسلك اإلنتا أو مسلك الكتابة.
 )1ت لييديم طيـل الرت شييي ح صييريا ميين خييال مييل ا سييتمارة الرت شييي ع لييى املو قييع اإللكرتو نييي
 www.ismac.ac.maوذلك خال الفرتة ا صصة لذلك.
 )2و يت كييون م لييا الرت شييي األو لييي باإل ضييافة إىل ا سييتمارة الت سييجيل ا لي سييوف يييتم تعبئت هييا عييرب املو قييع
اإللكرتوني ،من الوثا التالية ال ينبلي حتميلها على بصيلة (:)PDF
 ط لي خ طييي حي مييل إم ضييا املرت شي و صييورته ومج يييع املعلو مييات اخلا صيية (ا هليياتا ا مييو  ،ا هليياتا الثا بييت،الربيد اإللكرتوني ،عنوان املراسلة ) وموضحا املسلك الذي مت اختياره؛
كيفية
 نسخة من بطاقة التعريا الوطـنية مصاد عليها ؛ نسخة مصاد عليها من شهادة البكالوريا ؛الترشيح
 نسخة مصاد عليها من بيان النل اإلمجالي لسلك بكالوريا (االمتحان الوطـين واجلهوي). صورة رقمية للمرتش . ملا تلين وفين للملبولن يف الكتابي يتضمن أعماهلم الشخصية :كتابات ،صور ،أفالم ،شهادات للتداريأو مشاركات فنية أو ثلافية للمرتش .
ملحوظة :على مجيع املرتشحن زيارة املوقع اإللكرتوني للمؤس سيية ق صييد اال طيـالع ع لييى ن شيير لييوا املل بييولن
الجتياز االختبارات الكتابية ،هذه اللوا هي مبتابة استدعا الجتياز االختبارات الكتابية.
يتم اللبو باملعهد عن طـري مباراة تشمل - :انتلا أولي ـــ اختبارات كتابية ـــ اختبار شفوي.
وتشتمل االختبارات الكتابية على :

كيفية
القبول

بالنسبة مسلك الصورة ،مسلك الصوت ،مسلك ما بعد اإلنتا ؛
 اختبار يف موضوع عام (ساعتان) يتعل مبجا السمعي البصري والسينما حيرر بالللة العربية أو الفرنسية؛ اختبار يف موضوع التخص (ساعتان) يتعل مبوضوع حو مهن اإلنتا السمعي البصري والسينما ي مين الناح ييةالعلمية أو التلنية ؛
 اختبار الللة االجنليزية (ساعة ونصا).بالنسبة مسلك اإلخرا السينما ي والسمعي البصري ،مسلك اإلنتا  ،مسلك الكتابة:
 اختبار يف موضوع عام (ساعتان) يتعل مبجا السمعي البصري والسينما حيرر بالللة العربية أو الفرنسية؛ اخت بييار يف مو ضييوع التخ صي ( سيياعتان) حتل يييل ني بالل عيية الفرن سييية حييو م هيين اإلن تييا ال سييمعي الب صييريوالسينما ي ؛
 اختبار الللة االجنليزية (ساعة ونصا).خيضع املرتشحون الناجحون يف االختبار الكتابي الختبار شفوي مع تلديم امللا الفين أمام اللجنة.

عنوان المؤسسة

صفحة

عنوان املراسلة :السيد مدير املعهد العالي ملهن السمعي البصري والسينما
شارع عال الفاسي ـ مدينة العرفان ،السويسي الرباط ـ ص.ب 6598
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ــ اهلاتا0537271706 :

الأكاديمية الجهو ية للتربية والتكوين لجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة
المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني

يهدف التكوين باملعهد ال عييالي لل فيين امل سيرحي والتن شييي الث لييايف إىل إ عييداد أ طيير متخص صيية يف جمييا ال فيين
امل سييرحي والتن شييي الث لييايف مؤه ليية للع مييل يف جمييا ال سييمعي الب صييري ،وزارة الثلا فيية ،اجلما عييات ا ل ييية،
املسرح ،السينما ،اللطاع اخلاص...

أهداف
التكوين

متتد الدراسة أربع سنوات للحصو ع لييى دب ليوم
املعهد ال عييالي لل فيين امل سييرحي والتن شييي الث لييايف
ملسمة اىل سلكن:
أ ( سلك أو يتكون من:
سنة حتضتية للتكوين العام وتل ليين املعلو مييات
األساسية
مدة
سيينة ثان ييية ال سييتكما الت كييوين ال عييام واال عييداد
التكوين
ملتابعة الدراسة يف شع السلك الثاني
والتخصصات ب ( سلك ثاني يتكون من:
سنة أوىل من شع التخصصات التالية:
 .1التمثيل املسرحي
 .2السينو رافيا

سنة ثانية لتعمي مدارك السنة السابلة من خال الفروع
التالية:
ختص التشخي  4 ( :مسالك)
 .1التشخي  :املسرح السينما التلفزة
 .2االخرا
 .3الكتابة والنلد املسرحين
 .4تدبت وادارة املؤسسات الثلافية واالنتاجات الفنية
ختص سينو رافيا 4 ( :مسالك)
 .1الديكور والسينو رافيا
 .2الصوت واالنارة
 .3مسرح العرا س
 .4ادارة اخلشبة

شروط
الترشيح

يشرتط يف املرتش أن يكون:
▪ حاصال على شهادة البكالوريا يف مجيع الشع أو شهادة تعادهلا؛
▪ باللا من العمر  17سنة على األقل و  23سنة على األكثر يف  31دجنرب من سنة الرتشي .

كيفية
القبول

املرحلة األوىل :ملابلة مع املرتش من طرف اللجنة؛
املرحلة الثانية :اختبارات كتابية  +حتليل ملتطا من ن مسرحي  +ترمجة ن
الللة الفرنسية +تشخي ملشهد قصت من اختيار املرتش ؛
املرحلة الثالثة :تدريبات انتلا ية بالنسبة للملبولن يف االختبارات السابلة.

ملف
الترشيح

من الللة العرب ييية إىل

الرتشي يتم عرب املوقع اإللكرتوني للمعهد:
https://isadac.ma/concours-inscription/
ملف فين أو أديب (ورقي أو مسعي بصري يف حماوالت التمثيل أمــام اجلمهــور أو الكتابــة أو الرســم أو
النحت أو التنشــيأ أو يف تلــف التعــابري الفنيــة األخــرى أو شــواهد املشــاركة يف تظــاهرات فنيــة
وثقافية).

عنوان المؤسسة

شارع عال الفاسي ،مدينة العرفان ،حي الرياض ،ص.ب  ،6834الرباط  -اهلاتا0537 77 28 46 :
املوقع اإللكرتونيwww.minculture.gov.ma/fr/isadac.htm :

الأكاديمية الجهو ية للتربية والتكوين لجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة
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صفحة
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أهداف التكوين

مدة التكوين
والدبلوم

شروط الترشيح

كيفية
القبول

() 1

يهدف املعهد الوطين للعمل االجتماعي إىل تكوين أطر متخصصة يف جماالت العمل االجتماعي.
ت سييتلر الـ ـييـدراسة بسـ ـييـلك اإلجــ ـيـازة املهن يية يف الع مييل االجت ميياعي ثيالث سينوات حي صييل ب عييدها
املتخر ) ة ( على شهادة اإلجازة املهنية يف العمل االجتماعي يف أحد املسارين:
 مسار" اخلدمة االجتماعية"
 مسار "التنشي االجتماعي"
كما يتوىل املعهد حتضت وتسليم شواهد  :املاسرت واملاسرت املتخص والدكتوراه
يشرتط يف املرتش أن يكون:
▪ حاصال على شهادة البكالوريا مجيع الشع أو ما يعادهلا؛
▪ باللا من العمر  24سنة على األكثر يف فات يناير من سنة املباراة.
املرحلة األوىل:
▪ يييتعن ع لييى املرت شي الت سييجيل عييرب البوا بيية اإللكرتون ييية للت سييجيل األو لييي:
http://preinscription.inastanger.ma
وذلك خال اآلجا ا ددة لذلك؛ عند صدور إعالن فت باب الرتشي .
▪ يتم اعتماد الصيلة التالية يف انتلا املرتشحن:
M=[(M1 x 3) + (M2 x 2) + M3]/6
حي :
 %75 = M1معدل االمتحان الوطني  25% +معدل االمتحان الجهوي؛
 = M2معد الللة الفرنسية باالمتحانن اإلشهادين؛
 = M3معد الللة العربية باالمتحانن اإلشهادين.
▪ بالن سييبة للمرت شييحن حيياملي شييهادة البكالور يييا شييعبة الع لييوم االقت صييادية  ،يييتم اعت ميياد ن سييبة
الرتجي التالية M x 1,25 :
▪ يتم اإلعالن عن لييوا املل بييولن عييرب البوا بيية اإللكرتون ييية لييوزارة الت ضييامن والتنم ييية االجتماع ييية
واملساواة واألسرةwww.social.gov.ma :
املرحلة الثانية:
اختبار شفوي بالنسبة للملبولن يف املرحلة األوىل ،يتم اإلعالن عن كيفية إجرا ه عييرب البوا بيية
اإللكرتونية للوزارة

( :)1نظرا لظرفية الطوارئ الصحية املتعللة باإلجرا ات االحرتازية من تفشي جا حة كورونا املستجد تكوفيد  19ت ،ف لييد مت
اعتماد لولو املعهد برسم هذا املوسم ( ،)2021-2020االنتلا األولي  +االختبار الشفوي (استثنا مت إللا االختبار الكتابي).
عنوان
المؤسسة

صفحة

المعهد الوطني للعمل االجتماعي ،زنقة الحريري ،ص.ب ، 1168 :طنجة.
ــ الفاكس0539 94 07 96:
الهاتف0539 94 09 71 :
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أهداف
التكوين

ي هييدف املع هييد ا لييوطين لع لييوم اآل ثييار وا لييرتاث إىل ت كييوين أ طيير متخص صيية يف جميياالت ا لييرتاث واآل ثييار
والبحوث امليدانية املرتبطة بها.
❖ دبلوم السلك األساسي لعلوم اآلثار والرتاث:
مسلك اآلركيولوجيا
-

مدة
التكوين
والدبلوم

شروط
الترشيح
كيفية
القبول

ملف
الترشيح

عنوان
المؤسسة

-

جيذع م شييرتك ت سيتلر الدرا سيية ف ييه سيينتان
(أربعة فصو )
التخ صي ومد تييه (ف صييلن) يف إ حييدى
التخصصات التالية:
▪ آثار ما قبل التاريخ
▪ آثار ما قبل اإلسالم
▪ آثار إسالمية

مسلك االنرتوبولوجيا والتحافة
 جييذع م شييرتك ت سييتلر الدرا سيية ف يييه سيينتان(أربعة فصو )
 التخ صي ومد تييه (ف صييلن) يف إ حييدىالتخصصات التالية:
▪ األنرتوبولوجيا
▪ التحافة
▪ شعبة املعام التارخيية واملواقع

❖ سلك املاسرت  :تستلر الدراسة فيه سنتان (أربعة فصو ) بعد احلصو على اإلجازة؛
❖ سلك املاسرت املتخص  :تستلر الدراسة ف يييه سيينتان (أرب عيية ف صييو ) ب عييد احل صييو ع لييى
اإلجازة؛
❖ سلك الدكتوراه  :تستلر الدراسة فيه ثالث سنوات بعد احلصو على املاسرت.
يشرتط يف املرتش لاللتحا بالسنة األوىل من السلك األو أن يكون:
▪ حاصال على شهادة البكالوريا أو شهادة تعادهلا ؛
▪ باللا من العمر  25سنة على األكثر.
يتم اللبو بالسنة األوىل من السلك األو عن طري مباراة و تشمل:
▪انتلا أوليا؛
▪اختبارات كتابية تشمل :ترمجة ن بالللة العربية إىل الللة الفرنسية واختبار يف الللة األجنبية الثانية
(إجنليزية أو إسبانية أو أملانية)؛
▪اختبار سيكوتلين.
يتكون ملا الرتشي لولو السنة األوىل من السلك األو من الوثا التالية:
▪طل خطي يتضمن اإلسم الشخصي والعا لي والعنوان وحيدد فيه املرتش الللة األجنبية الثانية؛
▪ نسخة من شهادة البكالوريا أو ما يعادهلا مصاد على مطابلتها لألصل ،مصحوبة بنسخة من قرار املعادلة
ع نييد االقت ضييا أو شييهادة الن جيياح ملر شييحي ا لييدورة الثان ييية المت حييان البكالور يييا يف انت ظييار التو صييل ب شييهادة
البكالوريا ؛
▪نسخة من بيان نل للسنة األوىل بكالوريا (مع االمتحان اجلهوي) والسنة الثان ييية بكالور يييا(مع االمت حييان
الوطين)؛
▪نسخة من بطاقة التعريا الوطنية؛
▪ظرفان متنربان حيمالن اسم وعنوان املرتش .
▪موافلة اإلدارة املشللة بالنسبة للمرتشحن املوظفن.
على الرا بن يف املشاركة يف املباراة أن يسلموا ملفات الرتشي مباشرة أو يبعثوا بها،يف اآلجا ا ددة لذلك.
ملحوظة :نظام املعهد خارجي ،ويتوىل الطلبة املسجلون مسؤولية البح عن السكن.
املعهد الوطين لعلوم اآلثار والرتاث ،زاوية زنلة  5وزنلة 7حي الرياض ،مدينة العرفان ،ص ب  ، 6828 :الرباط
املعاهد.
اهلاتا 0537 77 77 16 :ـــ الفاكس0537 77 27 99 :
املوقع اإللكرتوني www.minculture.gov.ma/fr/insap.htm :ـ الربيد اإللكرتونيinsap@menara.ma :

الأكاديمية الجهو ية للتربية والتكوين لجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة
المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني

صفحة

104

CROSP – 2021/2020

أكادميية الفنون التل ليد يية التاب عية ملؤس سية م سيجد احل سين ال ثياني با ليدار البي ضيا مؤس سية لت كيوين األ طير
العليا والبح يف جما الفنون التلليدية .وهي تتطلع إىل تكوين جيل جد ييد مين األ طير املتخص صية يف حيرف
أهداف التكوين ال صييناعة التلليد ييية وا لي ت تييوفر ع لييى امل هييارات والكفا يييات ال ضييرورية ا لي متكن هييا ميين تر سيييخ ا لييرتاث ا لييوطين
وا افظة عليه يف خمتلا جماالت الفنون التلليدية.
ومدته
يدوم التكوين باألكادمي يية ثيالث سينوات ت تيو بن ييل تدب ليوم األكادمي يية للف نيون التلليد ييةت وحي صيل الطا لي
خال التكوين على منحة شهرية تلدم من طرف مؤسسة مسجد احلسن الثاني بالدار البيضا .

توفر األكادميية تكوينا يف الفنون التالية والتخصصات التابعة هلا:
التخصصات التابعة هلا
الفنون
التخصصات
المتوفرة

فن املعمار التلليدي
فن اخلش
فن املعادن
فن النسيج
فن اجللد

 الزليج – اجلبس – النل على احلجر اخلش املزو – اخلش املنلوش املرصع الصيا ة واحللي – احلدادة الفنية احلياكة التلليدية -املصنوعات اجللدية

ملحوظة :توفر األكادميية تكوي نيا متخص صيا يف فين ا خلي مد تيه سينتان ،و هيو مف تيوح يف و جيه الطل بية
احلاصلن على مستوى البكالوريا واملتوفرين على مهارات يف فن اخل العربي.

شروط الترشيح

طريقة الولوج

ملف الترشيح

عنوان
المؤسسة

صفحة

يشرتط يف املرتش لولو األكادميية:
 جنسية ملربية؛ حاصال على دبلوم تلين متخ صي أو ميا يعاد ليه ( … ،)BTS, DUTوأن ي كيون حا صيال ع ليىشهادة البكالوريا علمية أو تكنولوجية.
 السن ال يتجاوز  25سنة عند تاريخ املباراةبالنسبة لفن اخل :
 جنسية ملربية؛ مستوى السنة اخلتامية من سلك البكالوريا. السن ما بن  18و 30سنة عند تاريخ املباراة.يتم و ليو األكادمي يية عين طر يي م بياراة تينظم ع ليى ميرحلتن :انت ليا أو ليي ثيم اخت بيارات حتيدد كيفيت هيا
ومعايت االنتلا يف كل ختص سينويا ب نيا ع ليى ا قيرتاح مين اجمل ليس العل ميي لألكادمي يية .الطل بية ا ليذين
اجتازوا بنجاح مرحل املباراة يتم استدعا هم إلجرا ملابلة.
يتكون ملا الرتشي من الوثا التالية:
 ملا التسجيل يف املباراة يتم حتميله من على موقع املؤسسة  www.aat.ac.maوتعبئته؛ نسخة مصاد عليها من بطاقة التعريا الوطنية؛ نسخة مصاد عليها من شهادة البكالوريا؛ نسخة مصاد عليها من الدبلوم أو الشهادة املعادلة له؛ نسخ مصاد عليها من بيانات نل سن سلك التكوين بالتلين املتخص أو بالشهادة املعادلة له؛ صورتان شخصيتان.أن تودع ملفات الرتشي مبلر األكادميية أو أن ترسل عرب الربيد (يف اآلجا ا ددة)
بالنسبة لفن اخل :
 استمارة الرتشي معبأة من طرف املرتش ؛ نسخة من بطاقة التعريا الوطنية؛ نسخة من كشا النل ا صل عليها يف السنة األوىل والثانية من سلك البكالوريا؛ صورتان شخصيتان؛ مناذ من خطوط وزخارف املرتش .أكادميية الفنون التلليدية  ،مسجد احلسن الثاني بالدار البيضا  ،زنلة تزنيت ،
الفاكس 0522208459 :اهلاتا0522260089/0522470071 :
الربيد اإللكرتوني  - aat.fmh2@gmail.com :املوقع اإللكرتوني لألكادميية www.aat.ac.ma :
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تقديم

أكادميية املوضة با لييدار البي ضييا هييي أو مدر سيية عل يييا لج بييداع يف جمييا املو ضيية تاب عيية للتع ليييم ال عييالي،
وهي فرة تعاون بن اجلمعية امللربية لصناعات النسيج واأللبسة والوزارة املكلفة بالتكوين املهين .توفر
أكادميية املوضة بالدار البيضا تكوينا يف مهن املوضة اإلبداعية الدولية.
•
•

خصوصيات
التكوين
•
•

التكوينات
المتاحة

ي نييدر الت كيوين بأكادمي ييية املو ضيية يف إ طييار اهلند سيية البيدا وج ييية :إ جييازة -ما سييرت -دك تييوراه
(. )LMD
ت لييدم األكادمي ييية تكوي نييا يف نييوعن ميين امل هيين املرتب طيية ب عييام املو ضيية وا لي تت طييور با سييتمرار يف
امللرب:
✓ املهن املرتبطة باإلبداع يف جما املوضة ( النسيج ،األلبسة ،اجللد ،اإلكسسوارات)
✓ املهن املرتبطة بالتواصل املتخص يف جما املوضة وتصميم األزيا (ال صييحافة ،الت ظيياهرات،
الرتويج).
يلوم الطال بتداري مهنية داخل امللرب وخارجه.
يساهم الطال يف مصاريا التكوين مببلغ  25000درهم سنويا.
 .1اإلجازة املهنية:
 مدة التكوين  :ثالث سنوات؛
 الدبلوم :إجازة مهنية يف تصميم األزيا ؛
 الشروط  :التكوين مفتوح يف وجه حاملي شهادة البكالوريا؛
 طريلة الولو  :يتم الولو عن طري مباراة تشمل:
ـ ـييـ اخت بييارات كتاب ييية يف :الل ليية الفرن سييية  -الل ليية األجنليز ييية  -روا ييز سيييكوتلنية -
وأسئلة متعددة اخليارات يف الثلافة العامة.
ـــ اختبارات شفوية :تتعل باإلبداع واحلافزية .

 .2املاسرت املتخصص:
 مدة التكوين  :سنتان بعد اإلجازة؛
 الدبلوم :ماسرت متخص يف اإلبداع يف جما املوضة؛
 يفت سلك املاسرت يف وجه حاملي شهادة اإلجازة املهنية يف تصميم األزيا .

عنوان
المؤسسة

توجد املعلومات اخلاصة مبباريات الولو باملوقع اإللكرتوني للمدرسة:
www.cma.ma
العنوان :أكادميية املوضة بالدار البيضا  ،طري اجلديدة ،كلم  8الدار البيضا
اهلاتا – 0522981380 :الفاكس0522981310 :
الربيد اإللكرتونيadmission@cma.ma :
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أهداف
التكوين

ي هييدف الت كييوين باملع هييد املل كييي لت كييوين أ طيير ال شييبيبة والريا ضيية إىل إ عييداد أ طيير متخص صيية يف جميياالت
الرياضة ،الشباب ،اإلنعاش النسوي ورياض األطفا .

اإلجازة المهنية
 -1التداريب الرياضية

 امل بيياراة مفتو حيية يف و جييه حيياملي شييهادة البكالور يييا العلم ييية ( مييع ا سييتثنا بالن سييبة للريا ضييين مب سييتوى عيياحي تلبل شهادة البكالوريا مجيع الشع )؛
إجراءات الولوج:

التكوينات  -اختبارات كتابية يف الللة الفرنسية () 3؛
 اختبارات بدنية (االختبارات املتعللة بالتخص الرياضي ومهاراته البدنية)؛المتوفرة  -اختبار شفوي بالللة الفرنسية.
وشروط
 -2مسلك :دد حماية الطفولة ومساندة األسرة؛
دد مسلك تربية الطفولة الصغرى.
الولوج
 املباراة مفتوحة يف وجه حاملي شهادة البكالوريا مجيع الشع (للسنة اجلارية أو للسنتن املاضيتن) ؛إجراءات الولوج:

 اختبارات كتابية يف الللة العربية (3ملابلة مع جلنة خمتصة.

)؛

-

ملف
الترشيح

-

استمارة الرتشي معبئة وموقعة من طرف املرتش (متوفرة على املوقع)www.irfc.ma :
نسخة مصاد عليها من شهادة البكالوريا ؛
نسخة مصاد عليها من بيان النل ا صل عليها يف امتحان البكالوريا؛
نسخة مصاد عليها من بيان النل ا صل عليها يف االمتحان اجلهوي؛
الستة الذاتية للمرش مرفلة بالشواهد ال تث بييت ا خلييربة والك فييا ة (رخ صيية املمار سيية الريا ضييية ،األل ليياب
الرياضية ا صل عليها بالنسبة للمسلك الرياضي ،شواهد يف اجملا الرت بييوي والتن شيييطي بالن سييبة مل سييالك
الرتبية(؛
شييهادة طب ييية تث بييت ك فييا ة املر شي ع لييى اجت ييياز االخت بييارات الريا ضييية (بالن سييبة ملرت شييحي م سييلك ال تييدري
الرياضي)؛
نسخة من بطاقة التعريا الوطنية؛
صورة حديثة للمرتش  ،تلص على استمارة الرتشي .
تودع ملفات الرتشيح وجوبا على املوقع اإللكرتون )(www.irfc.ma
الماستر

التكوينات
المتوفرة
عنوان
المؤسسة

التدبير والحكامة الرياضيةManagement et Gouvernance du Sport
(بشراكة مع ) ENCG CASA

• بالنسبة لشعبة التدريب الرياضي :املركز الوطين للرياضة موالي رشيد ،كلم  12طري مكنا  ،سال؛
• بالنسبة لمسـلك حمايـة الطفولـة ومسـاندة األسـرة ومسـلك تربيـة الطفولـة الىـغر  :مر كيز الت كيوين
لجنعاش النسوي ،شارع الفطواكي ،اليوسوفية  ،الرباط.
للمزيد من املعلومات  ،املرجو زيارة املوقعwww.irfc.ma :
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مييين الت كييوين مبع هييد ع لييوم الريا ضيية ال تييابع جلام عيية احل سيين األو ب سييطات إ جييازة مهن ييية يف :ال تييدبت
الرياضي  ،وكذلك إجازة مهنية يف  :املسلك اجلامعي للرتبية ختص رياضة وتربية بدنية.
اإلجازة المهنية :مسلك جامعي للتربية
تخصص رياضة وتربية بدنية

اإلجازة المهنية  :التدبير الرياضي
 -1أهداف التكوين :
يهدف التكوين إىل إعداد ك فييا ات متخص صيية
يف تنظيم وتسيت األنشطة الرياضية ،يف إ طييار
التنظي ميات الريا ضييية واجلمعو ييية سييوا
باللطاع العام أو اخلاص.
 -2شروط الترشيح :
ي شييرتط يف املرت شي أن ي كييون حا صييال ع لييى
شهادة البكالوريا:
 علوم فيزيا ية، علوم احلياة واألرض، علوم زراعية، العلوم الرياضية تأت وتبت، -علوم اقتصادية أو علوم التدبت ا اسباتي.

التكوينات
المتوفرة

 -3طريقة الترشيح:

بعد اإلعالن عن فت باب الرتشي من طرف
املعهد ،يتم تسجيل الرتشي على املوقع
اإللكرتوني:
http://www.i2s-uh1.ma
 -4طريقة الولوج:
يتم الولو عن طري مباراة تضم:
 انت لييا أو لييي ب نييا ع لييى ن تييا ج البكالور ييياومعامالت خاصة باملعهد؛
 اخت بييار ك تييابي ع لييى شييكل (  ،QCMثلا فييةعامة ).

ملف التسجيل
النهائي

 -شهادة البكالوريا (األصلية)

 4 -صور شخصية وصورة رقمية على قرص مضلوط؛

 نسخة من علد االزدياد؛ -امللا الصحي؛

 -3طريقة الترشيح:

ب عييد اإل عييالن عيين فييت بيياب الرت شييي ميين طييرف
املع هييد يييتم ت سييجيل الرت شييي ع لييى املو قييع
اإللكرتوني:
http://www.i2s-uh1.ma
(املوسم املاضي كان التسجيل ما بن  08يوليوز و 31شت)
 -4طريقة الولوج:
يتم الولو عن طري مباراة تضم:
 انتلا أولي بنا على نتا ج البكالوريا ؛ اختبار كتابي ؛ اختبارات رياضية؛ -ملابلة.

  2نسختان مصاد عليهما من شهادة البكالوريا ؛ نسخة من بطاقة التعريا الوطنية؛  6أظرفة متنربة حتمل إسم وعنوان املرتش ؛ -شهادة تأمن.

املركب اجلامعي  ،ص.ب ،539 :سطات
اهلاتف 023721275 /76 :ــ الفاكس023721274 :
الربيد اإللكتروينpresidence@uh1.ac.ma :

عنوان
المؤسسة

صفحة

 -1أهداف التكوين :
يهدف املسلك إىل تهيئ حامليه الجت ييياز مبار يييات
ت كييوين أ سيياتذة الريا ضيية والرتب ييية البدن ييية للع مييل
مبؤسسات التع ليييم اخلصو صييي و كييذلك ال تييأطت
يف التنظيمات اجلمعوية والنوادي الرياضية.
 -2شروط الترشيح :
ي شييرتط يف املرت شي أن ي كييون حا صييال ع لييى شييهادة
البكالوريا:
 علوم فيزيا ية، علوم احلياة واألرض، علوم زراعية، -العلوم الرياضية تأت وتبت،
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EPS  تربية بدنية ورياضة: إجازة مهنية في التربية تخصص- I
LICENCE PROFESSIONNELLE EN ENSEIGNEMENT DE L’EDUCATION PHYSIQUE
ET DU SPORT EPS

OBJECTIFS DE LA
FORMATION

COMPETENCES A
ACQUERIR

DEBOUCHES DE
LA FORMATION

Former des intervenants dans le domaine de l’enseignement d’EPS
et du sport pour répondre aux besoins croissants en professeur d’EPS
dans les établissements de l’enseignement secondaire, primaire,
collégiale qualifiant, universitaire. Mais aussi dans le cadre associatif et
de loisirs.
▪ La remise en condition physique générale et spécifique.
▪ La mise à niveau des connaissances fondamentales relatives aux
sciences, techniques et règlements des activités physiques et
sportives.
▪ La construction et développement des compétences pédagogiques
et didactiques relatives à l’enseignement de l’EPS et des APS et de
l’entrainement sportif.
▪ La maîtrise des mécanismes généraux de l’action d’enseignement et
d’entrainement.
▪ La construction des savoirs nécessaires liés à l’entraînement sportif
et à l’animation des activités physiques récréatives et de loisirs.
Le titulaire de la Licence professionnelle en enseignement d’EPS
est un cadre en enseignement de l’éducation physique, en entrainement
sportif et en encadrement des activités physiques et sportives
récréatives et de loisir.
Sa formation scientifique et technique, lui confère la capacité d’exercer
des activités liées au domaine de sa spécialité dans divers niveaux de
l’enseignement scolaire et dans le secteur sportif et associatif, dont
principalement :
▪ Enseignant d’EPS dans les différents établissements de
l’enseignement scolaire-Animateur sportif dans les clubs sportifs,Préparateur physique dans les clubs sportifs et de loisirs,Animateur dans les clubs de remise en forme physique,-Animateur
sportif dans les structures touristiques et de loisirs,
▪ Animateur sportif dans le milieu associatif et universitaire,Responsable de la formation des cadres dans le domaine du sport,Conseiller technique auprès des fédérations, et des centres sportifs
régionaux et nationaux-Chargés de projets sportifs dans des ONG
nationales et internationales.
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Conditions d’accès :
L’accès à la formation conduisant au titre du la Licence Professionnelle en
Enseignement d’EPS est ouverte sur concours:
A partir de S1 : Aux étudiants bacheliers scientifiques

MODALITES
D’ADMISSION

Procédures de sélection :
présélection sur dossier et concours d’entrée.
Étude du dossier : Bacheliers scientifiques .
Les candidats sont présélectionnés sur dossier : (Note du bac ≥ 12/20,
Note en EPS ≥ 16/20 et en langue française ≥ 12/20 et expériences en
sport).
Les candidats retenus sont sélectionnés en deux étapes:
1- Les épreuves d’admissibilité :
Epreuves pratiques sportives coefficient 3 : (Athlétisme (course de
vitesse, pentabond et course de demi-fond), gymnastique (enchaînent au
sol) Sports collectifs au choix)
les candidats admis aux épreuves pratiques passeront
2- Les épreuves d’admission :
a) Epreuve écrite de deux heures coefficient 1
b) Epreuves Orales en français sur des thématiques générales sur
le sport. coefficient 2

Modules

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

didactique de l’EPS
didactique des APS et des APSADL
Sciences et techniques des APS
Physiologie et anatomie
psychologie et sociologie des APS
méthodologie de recherche
langue et informatique
animation pédagogique
stage en situation
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 رياضة وترفيه: إجازة مهنية تخصص- II
LICENCE PROFESSIONNELLE EN SPORT ET LOISIR (LSL)

OBJECTIFS DE LA
FORMATION

L’objectif visé par ce programme est de former des professionnels
compétents en activités sportives et en loisirs.
La formation en sport et Loisir consiste à :
1) Assurer l’animation sportive pour les différents âges dans des milieux
diversifiés
2) Acquérir les techniques de deux activités sportives et de loisir en plein
air
3) Réaliser des séances d’animation ou d’entrainement en milieu terrestre
aquatique instable (randonnée, montagne, VTT, mer fleuve...);
4) Monter collectivement un produit de loisir sportif
5) Organiser un événement sportif et de loisir
6) Encadrer des stages d’animation en fitness et aérobic.

LA FORMATION EN
Suite à une formation de base lors de la 1ère année, et de professionnalisation
SPORT ET LOISIR au cours de la 2ème année en STAPS (Sciences et Techniques des Activités
Physiques et Sportives), l’étudiant obtient le DEUP (Diplôme D’Etudes
Universitaire Professionnel) avec lequel il peut déjà postuler pour le marché
de l’emploi.
La 3ème année est consacrée à une formation orientée vers l’animation et le
loisir durant laquelle l’étudiant sera en mesure de vivre des expériences
pratiques dans des structures spécialisées ainsi que des stages en milieux
naturels (aquatique, montagne, etc).
Au cours de cette 3ème année, l’étudiant se prépare également au concours
d’entrée aux Centres Régionaux des Métiers d’Education et de Formation en
EPS.

DEBOUCHES
METIERS

1. Préparateur physique dans les clubs de loisirs et de remise en forme,
2. Animateur sportif dans les structures touristiques et de loisirs sportives,
3. Gestionnaire des structures sportives et de loisirs,
4. Chargés de projets sportifs et de loisir dans des ONG.

1. Condition d’accès : L’accès à la formation conduisant au titre du diplôme
MODALITES
D’ADMISSION

de Licence Professionnelle en Sport et loisir «LSL » est ouvert par voie de
concours :
✓ Aux étudiants bacheliers toutes sections,
✓ Aux enseignants titulaires du diplôme de sortie du centre Pédagogique
Régional (BAC+2ans) en éducation physique, (semestres 5 et 6).
✓ Aux diplômes du Brevet d’Etat I, II en sport, (semestres 5et 6)
✓ A tout autre diplôme jugé équivalent, (semestre 5 et 6)
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2. Procédures de sélection : pré-sélection sur dossier et concours d’entrée.

MODALITES
D’ADMISSION

FORMATION

Les candidats sont sélectionnés en deux étapes :
- Les épreuves d’admissibilité : sur dossier (Note du bac ≥ 14/20, Note en EPS ≥
14/20 et en langue française ≥ 16/20 et expériences en sport),
- Les épreuves d’admission : les candidats ainsi admissibles passeront les
épreuves suivantes:
✓ Epreuves pratiques sportives : Gymnastique artistique, Athlétisme ou
Epreuves physiques et un sport collectif au choix (Handball, Basket ou
Volleyball)
Les épreuves écrite et orale, en français sur des thématiques générales sur le sport.
Un dispositif de formation action centré sur la professionnalisation et sur
l’acquisition des compétences :
Une des forces du programme de la LSL est la présence de stages dans des
fédérations, clubs, associations sportives, structures touristiques et de loisirs etc,
permettant à l’étudiant d’être confronté à la réalité du terrain. Il est ainsi placé
tantôt dans des situations d’observation et d’analyse, tantôt en situation
d’intervention dans un contexte sportif ou de loisir reconnu et sous la supervision
d’un expert en animation et loisir sportifs.

املدرسة العليا لألساتذة
ADRESSE

Ecole Normale Supérieure Casablanca
Route d'El Jadida Km 9, BP : 50069, Ghandi Casablanca Maroc
Tél. : 0522 22 25 38 97, Gsm 06 66 69 19 22
Fax :0522 23 58 14

 مت إحداث ت معهد مهن الرياضةت التابع جلامعة ابن طفيل،2020  شتنرب25  الصادر يف2.20.210 وف املرسوم
،باللنيطرة
 التكوين والليام بأعما البح يف حلل التخص التابع ملهن الرياضة وامليادين املرتبطة،تناط مبعهد مهن الرياضة
: ويتوىل حتضت وتسليم الشهادات الوطنية التالية،به
؛DUT • الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا
• اإلجازة؛
• املاستر؛
.• الدكتوراه
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أحدثت وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعليم العالي والبح العلمي هذا السلك يف اجلامعات امللربية من أجل
مواجهة اخلصاص احلاصل يف ق طيياع الرتب ييية والتع ليييم ،وي هييدف هييذا الت كييوين إىل مت كيين الطل بيية ميين ت كييوين مييع بيين
املواد املعرفية املتخصصة ومواد الرتبية ،وهذا يدخل ضمن الرؤية االسرتاتيجية إلصالح منظومة الرتبية والتعليم

أهداف
التكوين
وخصوصياته

شروط
الولوج

صفحة

• اهلدف هو تكوين أطر تربوية لتلبية احلاجيات احلالية واملستلبلية أل سييالك التع ليييم املدر سييي
(ابتدا ي وثانوي) عمومي وخصوصي وتعزيز البح الرتبوي.
• هذا السلك مفتوح يف جمموعة من املؤسسات اجلامعية ( الكليات ،املدار العليا لألساتذة )...؛
• ويتضمن التكوين  38وحدة مصنفة إىل صنفن:
✓ وحدات التخص  :ذات صلة باحللل املعريف للمسلك؛
✓ و حييدات الرتب ييية :مي كيين أن تت ضييمن و حييدات ع لييوم الرتب ييية ،الد يييداكتيك ،سيييكولوجية
الرتب ييية ،الل لييات ،تييدبت امل شيياريع الرتبو ييية وامللاوالت ييية ،تكنولوج يييا املعلو مييات والتوا صييل،
تدري االنلما يف وس تربوي و تها.
• يفت التكوين األسا يف وجه احلاصلن على شهادة البكالوريا امللربية يف مجيع التخصصات
واملستوفن لشروط الولو ؛
• ميكن أن يتم الولو إىل هذا التكوين كذلك ابتدا من األسدو الثال (  ) S3يف إطار ن ظييام
املمرات بن املسالك.
• ويتضمن مسلكن :مسلك التعليم االبتدا ي ومسلك التعليم الثانوي يف عدة ختصصات؛
تخصص التعليم االبتدائي:
• شهادة البكالوريا مجيع الشع واملسارات ،أو دبلوم معرتف مبعادلتها؛
• انت لييا أو لييي للمرت شييحن ب نييا ع لييى درا سيية امل لييا (ع لييى أ سييا ن لي الل ليية العرب ييية والل ليية
الفرن سييية والريا ضيييات ا صييل علي هييا يف االمت حييان اجل هييوي وا لييوطين ،و كييذا امل عييد ال عييام
للبكالوريا؛
• ملابلة شفوية مع جلنة من املؤسسة املختارة يتم الرتكيز فيها على:
• اللدرة التواصلية والللوية للمرتش يف الللتن العربية والفرنسية؛
• قدرات املرتش على التحليل واخلطاب وتدبت النلاش يف مواضيع ذات الصلة بالثلافة العامة
والعلمية والليم والعلوم اإلنسانية؛
• مدى ر بة واستعداد املرتش ملمارسة مهنة التدريس.
تخصص التعليم الثانوي:
• شهادة البكالوريا املناسبة للتخص املطلوب أو دبلوم معرتف مبعادلتها؛
• انت لييا أو لييي للمرت شييحن ب نييا ع لييى درا سيية امل لييا (ع لييى أ سييا ن لي الل ليية العرب ييية والل ليية
الفرنسية ومواد ا لتخص ا صل عليها يف االمتحان اجلهوي والوطين ،و كييذا امل عييد ال عييام
للبكالوريا؛
• ملابلة شفوية مع جلنة من املؤسسة املختارة يتم الرتكيز فيها على:
• اللدرة التواصلية والللوية للمرتش يف الللتن العربية والفرنسية؛
• قدرات املرتش على التحليل واخلطاب وتدبت النلاش يف مواضيع ذات الصلة بالثلافة العامة
والعلمية والليم والعلوم اإلنسانية؛
• مدى ر بة واستعداد املرتش ملمارسة مهنة التدريس
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تنظم التكوينات بهذه املراكز وف ثالثة أسالك:
▪ سلك تأهيل أطر هي ئيية التدريس(م سييلك تأه يييل أ سيياتذة التع ليييم ال ثييانوي ال تيأهيلي ،م سييلك تأه يييل أ سيياتذة
التع ليييم ال ثييانوي اإل عييدادي ،م سييلك تأه يييل أ سياتذة التع ليييم االب تييدا ي) يف إ طييار توظ يييا األ سيياتذة أ طيير
األكادمييات اجلهوية للرتبية والتكوين؛
▪ سلك حتضت مباريات التربيز؛
▪ سلك تكوين أطر اإلدارة الرتبوية وأطر هيئة الدعم اإلداري والرتبوي واالجتماعي.

تنظيم
التكوينات

سلك تأهيل أطر هيئة التدريس
ـــ تستلر الدراسة بسلك تأهيل أطر هيئة ال تييدريس سيينة تكوين ييية كام ليية ت تييو حب صييو ال نيياجحن ع لييى
شهادة التأهيل الرتبوي :للتعليم الثانوي التأهيلي أو التعليم الثانوي اإلعدادي والتعليم االبتدا ي.
ـــ يتم توظيا وتعين اخلرجن يف األكادمييات ال اختاروها عند الرتشي ؛
 )1شروط الرتشيح:
تفت املباراة يف وجه املرتشحن ت املوظفن املستوفن للشروط التالية:
ـــ أن يكون املرتش (ة) من جنسية ملربية؛
ـــ السن ال يتجاوز  45سنة عند تاريخ إجرا املباراة؛
ـــ أن يكون حاصال على األقل على :
• شهادة اإلجازة يف املسالك اجلامعية للرتبية أو ما يعادهلا؛
سلك تأهيل
أطر هيئة
التدريس

• أو شهادة اإلجازة يف الدراسات األساسية أو اإلجازة املهنية أو ما يعاد إحداها.
وخب صييوص و لييو م سييلك تأه يييل أ سيياتذة التع ليييم ال ثييانوي ال تييأهيلي ،ال مي كيين الرت شي إال يف ا ملييواد الدرا سييية
املناسبة جملا التخص  ،ويعترب ال يا كل ترش ت مطاب لتخص الشهادة املدىل بها ،ما عدا بالنسبة
للرتبية البدنية والريا ضيية ح يي يييتم ق بييو مج يييع التخص صييات .ك مييا أ نييه مي كيين حليياملي اإل جييازة يف شييعبة
العلوم االقتصادية واللانون بالللة الفرنسية ،الرتش لتدريس مييادة الل ليية الفرن سييية ،ك مييا مي كيين حليياملي
اإلجازة يف الفيزيا الرتش لتدريس مادة الرياضيات.
 )2ملف الرتشيح :يتكون ملا الرتشي من الوثا التالية:
ـــ وصل الرتشي اإلكرتوني املستخر عرب البوابة اخلاصة باملباراة؛
ـــ نسخة من بطاقة التعريا الوطنية مصاد عليها؛
ـــ نسخة مصاد عليها من شهادة اإلجازة أو من الشهادة املعادلة هلا  ،وكذا شهادة تثبت هذه املعادلة؛
ـــ التزام موقع من طييرف املرت شي (ة) وم صيياد عل يييه ميين ق بييل ال سييلطات املخت صيية ،و في الن مييوذ املخ صي
هلذه اللاية ،يسح من البوابة اخلاصة باملباراة؛
تودع مل فييات الرت شييي يف اآل جييا ا ييددة لييذلك ـييـ ملا بييل و صييل ـييـ باملدير ييية اإلقليم ييية ا لي مت حتد يييدها ميين
طرف املرتش يف طل الرتشي اإللكرتوني.
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سلك
تأهيل أطر
هيئة
التدريس

-

يعترب ال يا كل ملا :ت مكتمل أو يتضمن معلومات خاطئة ،أو مت إيداعه خار اآلجا .
يف حالة وجود أكثر من ملر للتكوين تابع للمركز اجلهوي ملهن الرتبية والتكوين الذي اختاره املرتش ،
ترتي مجيع هذه امللرات؛
ال يسم بإيداع أكثر من ملا واحد للمشاركة يف مباريات ولو خمتلا مسالك تأهيل هيئة التدريس
باملراكز اجلهوية ملهن الرتبية والتكوين؛
يودع ملا الرتشي يف اآلجا ا ددة لييذلك ـييـ ملا بييل و صييل ـييـ مبا شييرة بييامللر الر ي سييي للمر كييز اجل هييوي
ملهن الرتبية والتكوين الذي اختاره املرتش .
 )3طريقة الولوج :يتم ولو املراكز عن طري مباراة تنظم على مرحلتن:
املرحلة األوىل :انتلا أولي؛
املرحلة الثانية :اختبارات كتابية  +اختبارات شفوية (بالنسبة للناجحن يف االختبارات الكتابية).
يتابع الناجحون يف املباريات تأهيلهم بأحد املسالك التالية:
 مسلك تأهيل أساتذة التعليم األولي والتعليم االبتدا ي؛ مسلك تأهيل أساتذة التعليم الثانوي اإلعدادي؛ -مسلك تأهيل أساتذة التعليم الثانوي التأهيلي؛

سلك تكوين أطر
اإلدارة التربوية وأطر
هيئة الدعم اإلداري
والتربوي واالجتماعي

يل بييل يف سييلك ت كييوين أ طيير اإلدارة الرتبو ييية وأ طيير هي ئيية ا لييدعم اإلداري والرت بييوي واالجت ميياعي
موظ فييو ق طيياع التع ليييم املدر سييي ال نيياجحون يف مبار يييات الو لييو هلييذا ال سييلك .و سييتحدد قييرارات
وزار ييية الف ئييات املعن ييية و شييروط الو لييو وكيف ييية إ جييرا املبار يييات وتن ظيييم امل سييالك وإ جييرا
التداري .
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ا سييتجابة حلاج يييات ق طيياع الرتب ييية الوطن ييية ميين األ طيير الرتبو ييية ،مت إ حييداث ا ملييدار العل يييا للرتب ييية والت كييوين مبجمو عيية ميين
اجلامعات (اللنيطرة ــ و جييدة ـييـ أ كييادير) باإل ضييافة اىل ا مليدار العل يييا لأل سيياتذة ا لي تو جييد يف سييتة مييدن الر بيياط ،ا لييدار البي ضييا ،
مراك  ،فا  ،مكنا  ،تطوان.
ويهدف إحداث هذه املؤسسات إىل الرفع من جودة تكوين الطلبة امللبلن على ممارسة مهنة التدريس. ،
و يييدوم الت كييوين با ملييدار العل يييا للرتب ييية والت كييوين ثييالث سيينوات ،خي ضييع في هييا الطل بيية لت كييوين أ كييادميي يرت كييز ع لييى م عييارف
أكادمي ييية يف مييادة التخ صي ويف ع لييوم الرتب ييية ،و سيييكولوجية الرتب ييية ،وتكنولوج يييا املعلو مييات والتوا صييل ،و كييذا و حييدات لل ليية
وتدبت املشاريع الرتبوية وامللاوالتية والتدري على االنلما يف الوس الرت بييوي .ب عييد الت خيير حي صييل الطا لي ع لييى اإل جييازة يف
الرتبية.
وميكن لل حاصلن على شهادة اإلجازة يف الرتبية إ مييا متاب عيية درا سييتهم العل يييا ب سييلك املا سييرت يف الرتب ييية أو اجت ييياز م بيياراة التوظ يييا
وف النظام األساسي اخلاص بأطر األكادمييات اجلهوية للرتبية والتكوين أو العمل يف اللطاع اخلاص.

 - Iتخصص التعليم االبتدائي
✓ التوفر على شهادة البكالوريا أو شهادة معرتف مبعادلتها ،مجيع الشع واملسارات؛
✓ اال يتجاوز سن املرتش (ة)  21سنة من تاريخ  31دجنرب من سنة الرتشي ؛
✓ اإلملام جبميع املضامن واملعارف املكتسبة يف الثانوي التأهيلي؛

شروط الولوج

يتم انتلا املرتشحن بنا على دراسة امللا وف املعايت التالية:

طرق االنتقاء

معيار الترتيب الرئيسي:
نل املواد :الللة العربية والللة الفرنسية والرياضيات ا صييل علي هييا يف االمت حييان اجل هييوي
املوحد واالمتحان الوطين املوحد يف البكالوريا ،وكذا املعد العام لنيل شهادة البكالوريا؛
معيار الترتيب الثانوي:
✓ سنة احلصو على البكالوريا؛
✓ دورة احلصو على البكالوريا؛
✓ عدد سنوات احلصو على البكالوريا.
مقابلة شفوية مع جلنة من األساتذة املشرفن على التكوين الختبار:
 )1اللدرة التواصلية والللوية املؤهلة ملمارسة املهمة الرتبوية؛
 )2قدرة املرتش على التحليل واخلطاب وتدبت الن ليياش يف موا ضيييع ذات ال صييلة
الثلافة العامة والعلمية والليم اإلنسانية؛
 )3مدى ر بة واستعداد املرتش ملمارسة مهنة التدريس
ختصي

صفحة
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119
CROSP – 2021/2020

الأكاديمية الجهو ية للتربية والتكوين لجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة
المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني

 - IIتخصص التعليم الثانوي
✓ التوفر ع لييى شييهادة البكالور يييا أو دب لييوم م عييرتف مبعادلت هييا (التخ صي
أنظر جدو املسالك املتوفرة باملدرسة)؛
✓ أال يتجاوز سن املرتش (ة)  21سنة من تاريخ  31دجنرب من سنة الرتشي ؛
✓ اإلملام جبميع املضامن واملعارف املكتسبة يف الثانوي التأهيلي.

ح سي امل سييلك املط لييوب

شروط الولوج

يتم انتلا املرتشحن بنا على دراسة امللا وف املعايت التالية:
معيار الترتيب الرئيسي:

مواد التخص والللة العربية والفرنسية ا صل علي هييا يف االمت حييان اجل هييوي املو حييد واالمت حييان
الوطين املوحد يف البكالوريا ،وكذا املعد العام لنيل شهادة البكالوريا.
معيار الترتيب الثانوي:

طرق االنتقاء

✓ سنة احلصو على البكالوريا؛
✓ دورة احلصو على البكالوريا؛
✓ عدد سنوات احلصو على البكالوريا.
االختبار الكتابي :ختص له نسبة  ، % 75ويرتكز على مواد التخص حس اختبار
مقابلةةة شةةفوية :خي صي هلييا ن سييبة  ، % 25مييع جل نيية ميين األ سيياتذة امل شييرفن ع لييى الت كييوين
الختبار:
 )1اللدرة التواصلية والللوية املؤهلة ملمارسة املهمة الرتبوية؛
 )2قييدرة املرت شي ع لييى التحل يييل واخل طيياب و تييدبت الن ليياش يف موا ضيييع ذات ال صييلة
الثلافة العامة والعلمية والليم اإلنسانية؛
 )3مدى ر بة واستعداد املرتش ملمارسة مهنة التدريس.

مسلك اإلجازة التربوية
التعليم االبتدائي
ختصص :علوم احلياة واألرض

التعليم الثانوي

ختصص :الفيزياء والكيمياء

شعب ومسالك البكالوريا المقبولة لولوج اإلجازة التربوية بحسب
االختيار
مجيع شعب ومسالك البكالوريا
الشعب واملسالك العلمية اآلتية:
•

العلوم الفيزيائية

•

العلوم الزراعية

•

علوم احلياة واألرض

•

العلوم الرياضية

ختصص :الرياضيات

الشعب واملسالك العلمية

ختصص :التربية االسالمية

مجيع شعب ومسالك البكالوريا

ختصص :اللغة اإلجنليزية

مجيع شعب ومسالك البكالوريا

ختصص :اللغة العربية

مجيع شعب ومسالك البكالوريا

ختصص :اللغة الفرنسية

مجيع شعب ومسالك البكالوريا

ختصص :التاريخ واجلغرافيا

مجيع شعب ومسالك البكالوريا
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Licences d’Etudes Fondamentales d’Excellence

SCIENCES
D’EDUCATION

Objectifs :
- Maîtrise techniques de l’animation socioéducative ;
- Maîtrise des outils et méthodes de l’accompagnement
psychologique et socioéducatif ;
- Maîtrise des techniques de l’administration et la gestion scolaire.
Conditions d’accès :
▪ Diplômes requis :
- Niveau : baccalauréat ou diplôme reconnu équivalent
▪ Procédures de sélection :
- Etude du dossier : Moyenne générale du Bac et note en langue
française
- Test écrit : Culture générale
- Entretien : Portant sur les dispositions des candidats

Objectifs :
- Situer un texte, un discours ou une œuvre d’art dans son contexte
(historique, intellectuel et culturel).
- Maîtriser des méthodes, procédures et techniques de lecture, de
description, d’analyse, d’expression et de communication pour
pouvoir les appliquer et les adapter ;
ETUDE FRANÇAISE
Collecter, traiter, synthétiser et utiliser les informations
ET EDUCATION
nécessaires pour mener une réflexion sur un thème donné.
Conditions d’accès :
 Parcours 1 :
▪ Diplômes requis :
Didactique du
- Niveau : Baccalauréat marocain ou étranger reconnu équivalent
français
- Type du Baccalauréat : lettres et sciences
 Parcours 2 : Langue, ▪ Procédures de sélection :
littérature et culture
- Etude du dossier : sur la base de la note de français pendant les
française
trois années du lycée ainsi que la connaissance de la langue
anglaise
- Test écrit : Epreuve écrite (texte littéraire- questions sur le texteconsigne de production écrite)
- Entretien : (lecture vocale d’un texte d’auteur - questions se
rapportant au texte- questions se rapportant à la culture générale)

الأكاديمية الجهو ية للتربية والتكوين لجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة
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Licences Professionnelles

Education
Préscolaire et
Formation
Professionnelle

Technologie de
l’Education et
Innovation
Pédagogique

Teaching English
as a Foreign
Language

Objectifs :
- Elaborer et conduire une action éducative adaptée aux jeunes enfants
- Créer un climat favorable au développement moteur, cognitif, affectif et
social des jeunes enfants.
- Participer à la promotion de la santé de l’enfant
- Accompagner les parents dans leur rôle éducatif
Conditions d’accès :
▪ Diplômes requis :
- Niveau : DEUG, DEUP ou tout diplôme reconnu équivalent.
▪ Procédures de sélection :
- Etude du dossier : Moyenne les notes des semestres 1 à 4
- Test écrit : Connaissances générales en arabe et en français
- Entretien.
o Une prédisposition au travail avec les enfants en bas âge
o Une prédisposition aux travaux manuels
o Une maitrise avérée de la langue arabe et de la langue française
Objectifs :
- Outiller les étudiants par des outils informatiques et pédagogiques afin de
les rendre capable d’utiliser les TIC dans le domaine de l’enseignement et
l’apprentissage.
- Initier les étudiants à l’innovation techno pédagogiques et à la gestion des
projets afin de les rendre capable d’élaborer des solutions adaptées aux
diverses situations faisant appel aux technologies éducatives
Conditions d’accès :
▪ Diplômes requis :
- DEUG en sciences de l’éducation ou en informatique ou d’un DEUP
(4semestres validés) d’un DTS ou d’un diplôme jugé équivalent.
▪ Procédures de sélection :
- Etude du dossier.
- Test écrit : Epreuves écrites en Français et en Arabe + test Psychotechnique
adapté
- Entretien : en Français et en Arabe. Il consistera à évaluer les pré-requis, les
motivations du choix de la LP, les expériences acquises et le projet
professionnel du candidat
Objectifs :
- Introduire les étudiants aux techniques de base de l'enseignement de la
langue anglaise et leurs applications pratiques dans la classe,
- Initier les étudiants à la linguistique appliquée et à la pédagogie de l’Anglais
Langue étrangère
- Préparer les étudiants à assumer des responsabilités pédagogiques
qualifiées afin de pouvoir les intégrer dans des établissements
d'enseignement publiques ou privés.
- Aider les étudiants à acquérir des habiletés et des compétences
méthodologiques qui leur assureront une meilleure préparation pour les
études supérieures et une meilleure insertion dans le domaine de
l’enseignement.
Conditions d’accès :
▪ Diplômes requis : DEUG en anglais
▪ Prérequis pédagogiques spécifiques : très bonne maîtrise de la langue anglaise ;
connaissances suffisantes en linguistique générale.
▪ Procédures de sélection :
Etude du dossier + Test écrit (compétences de base en grammaire, lecture et
expression écrite de l’anglais) + Entretien (compétences en communication
orale en anglais)
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Licences Professionnelles
◄ التخصصات
•
•
•
•

اإلجازة يف الرتبية :ختص
اإلجازة يف الرتبية :ختص
اإلجازة يف الرتبية :ختص
اإلجازة يف الرتبية :ختص

التعليم الثانوي  :الللة العربية ( 3سنوات)؛
التعليم الثانوي  :الللة اإلجنليزية ( 3سنوات)؛
التعليم الثانوي  :الللة الفرنسية ( 3سنوات)؛
التعليم االبتدا ي ( 3سنوات).

سلك اإلجازة في
التربية

◄ شروط الولوج:
• احلصو على شهادة البكالوريا أو ما يعادهلا؛
• باللا من العمر  21على األكثر مبتم شهر دجنرب من سنة الرتشي .
األهداف
▪
▪
▪
▪
▪
▪

الرفع من مستوى التكوين يف جما تدريس الللة العربية ،وتعزيز املرجعيات وأدوات العمل مبا هو
مستجد يف امليدان.
من تكوين أكادميي جيد وفعا يستجي للمتطلبات املهنية احلالية ،ويساهم يف حل مشاكل تدريس
الللة العربية.
مسايرة أحدث الدراسات واألحباث يف الديداكتيك واملناهج وعلوم الرتبية ،مع تعمي معارف الطلبة يف
األساسن الللوي واألدبي.
تكوين طلبة وفاعلن يف ميدان التدريس مبستوى متميز يستجي ملتطلبات سو الشلل.
إعداد طلبة قادرين على مواصلة الدراسة والبح  ،واالخنراط يف تكوينات ذات الصلة بالتخص  ،يف
سلك املاسرت ثم الدكتوراه
تكوين طلبة وفاعلن يف تدريس الللة العربية منفتحن على الللات وعلى احلداثة يف حمي للوي
متعدد

شروط الولوج والمعارف الالزمة

▪ الدبلومات املتطلبة
 −الدبلوم  :اإلجازة أو أي دبلوم معرتف مبعادلته ،يف الدراسات العربية من كليات اآلداب والعلوم
اإلنسانية ،علوم الرتبية ،التنشي الثلايف واإلبداع الفين من كلية علوم الرتبية
▪ املعارف البيدا وجية اخلاصة
 −للة عربية ،فله الللة ،حنو ،صرف ،داللة ،علوم الرتبية ،مناهج التدريس ،علم النفس وعلم
االجتماع الرتبوي ،ثلافة ،فنون
▪ طر االنتلا
 −دراسة امللا
 −اختبار كتابي لتلييم الكفا ات
 −ملابلة لتلييم املؤهالت

تدريس اللغة
العربية وعلوم
التربية

أهداف التكوين:

تأهيل الطلبة الجتياز مباريات ولو املراكز اجلهوية ملهن الرتبية والتكوينبهدف التدريس يف خمتلا
مؤسسات املنظومة الرتبوية النظامية و ت النظامية يف التعليمن اخلصوصي والعمومي ،وكذا تكوين
باحثن يف تعليم وتعلم التاريخ واجللرافية والرتبية على املواطنة ،فضال عن إمكانية متابعة دراسات
جامعية عليا وتعمي التكوين والبح يف إطار ماسرت أساسي.

شروط الولوج:

▪ الدبلومات املتطلبة :دبلوم الشهادات اجلامعية ( (Deugيف التاريخ أو اجللرافيا أو اإلجازة األساسية
يف التاريخ أو اجللرافيا أو ما يعادهلا.
▪ املعارف البيدا وجية اخلاصة :املرتكزات النظرية واملنهجية ملختلا التخصصات املؤدية لولو املسلك:
جلرافيا ،تاريخ اكتسبها الطال خال سنتن من التكوين باجلامعة ( (Deugأو سنوات اإلجازة
األساسية؛أدوات التواصل بالللة العربية والفرنسية  /ويعترب التحكم يف الللة االجنليزية قيمة
مضافة للمرتشحن لولو املسلك؛ املبادئ األولية ملناهج وأدوات البح يف التاريخ واجللرافيا.
طرق االنتقاء:دراسة امللف +اختبار كتايب +مقابلة.

تدريس التاريخ
والجغرافية والتربية
على المواطنة

ر
ةك،هو ين هة لع امه،هص ب:ه1072ه–هة بياطههمه ه
سناةمهة ه وس :ه ل هس ا هة ليل ،هسا هوحه ر هلذهسب ههللاه كع )
ان:ه www.fse.ac.maه
ة ه ها الهةة مل )
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:العليا لألساتذة سنويا وحس احلاجيات تكوينات متعددة وف املسالك الرتبوية أو املهنية التالية
)FUE(  المسالك الجامعية في التربية/)CLE( مسالك اإلجازة في التربية
Filières Universitaires d’Education (FUE):
• Physique‐Chimie (FUE‐PC)(3ans)
• Sciences de la Vie et de la Terre (SVT) (3ans)
• Licence d’Enseignement des Mathématiques (LEM) (3ans)
Cycle de Licence d’Education (CLE):
:اإلجازة يف الرتبية
• Spécialité Enseignement Secondaire - Langue anglaise (3 ans)
• Spécialité Enseignement Secondaire - Informatique (3 ans)
• Spécialité Enseignement Secondaire - Langue française (3 ans)

) سنوات3( التعليم الثانوي ــ الللة العربية
) سنوات3(  فلسفة- التعليم الثانوي
) التاريخ و اجللرافيا (سنتان- التعليم الثانوي

تفت خمتلا املدار

المدرسة العليا
لألساتذة
بالرباط

 ختص:• اإلجازة يف الرتبية
 ختص:• اإلجازة يف الرتبية
 ختص:• اإلجازة يف الرتبية

• Licence en Éducation (LE) Spécialité : Physique Chimie (Baccalauréat options

science Physiques)
• Licence en Éducation (LE) Spécialité : Enseignement Primaire (Baccalauréat toutes

options)

• Licence en Éducation (LE) Spécialité : Mathématiques (Baccalauréat options science

Mathématiques)
• Licence en Éducation (LE) Spécialité : Enseignement Secondaire Sciences de la Vie
et de la Terre(Baccalauréat options science Secondaire Sciences de la Vie)
• Licence Professionnelle de l’Enseignement du Français (Baccalauréat toutes options,
Mention bac : A. Bien, française ≥ 12/20 (Examen régional))
• Licence Professionnelle de l’Enseignement de l’Education Physique et
Sport(Baccalauréat toutes options, Note du bac ≥ à 12/20, Note en EPS ≥ 16/20,
Note de la Langue française ≥ 12/20 (Examen régional ))
•

المدرسة العليا
لألساتذة
بالدارالبيضاء

Licence d’éducation : Spécialité enseignement secondaire – Langue Anglaise (بكالوريا
)أدبية وعلمية

•
•

Didactique du français )( بكالوريا جميع الشعب
Technologies de l’enseignement et ingénierie pédagogique

،(دبلوم اللراسات الجامعية العامة في العلوم

المدرسة العليا
) تدريسية الللة العربية وآ ابها (بكالوريا أدبية وعلمية
لألساتذة
 الفل سيفة وم نياهج تدري سيها (دب ليوم الدرا سيات اجلامع يية العا مية يف الفل سيفة العا مية أ و يف ع ليم االجت مياع أو يف ع ليم
بمكناس
)النفس
)وفي العلوم اإلنسانية واآلداب

 تييدبت وت سيييت املؤس سييات التعليم ييية (دب لييوم الدرا سييات اجلامع ييية العا ميية يف الع لييوم اإلن سييانية أو يف الع لييوم اللانون ييية
) أو يف الللات،واالقتصادية
) بيدا وجيا التعليم األولي(دبلوم الدراسات اجلامعية العامة يف العلوم اإلنسانية واآلداب
• LP en Psychologie et Apprentissage
• LP : Métiers de l'Enseignement de l'Education Physique et Sportive
• LP : Enseignement des Mathématiques
المدرسة العليا
• LP : Enseignement des Sciences Physiques et Chimiques
لألساتذة بفاس
• LP : Enseignement des Sciences de la Vie et de la Terre

• املسلك اجلامعي يف الرتبية التاريخ و اجللرافيا
 الدراسات اإلسالمية: • املسلك اجلامعي يف الرتبية
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•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•

مسالك اإلجازة في التربية
Licence professionnelle d’enseignement : physique-chimie.(bac PC, SM)
Licence professionnelle d’enseignement : Sciences de la Vie et de la Terre.(bac
Sc-Exp)
Licence professionnelle d’enseignement : spécialité mathématiques(Bac SM, PC)
Licence professionnelle d’enseignement : spécialité informatique (Bac SVT, PC)
Licence en éducation, enseignement secondaire, option « Français »
Licence en éducation, enseignement primaire (Baccalauréat toutes options)
• اإلجا ة في التربية تخرص التعليم االبتلائي
 اللراسات االسالمية:• اإلجا ة في التربية تخرص التعليم الثانوي
Licence d’éducation : Spécialité Enseignement Secondaire- Sciences de la Vie et de
la Terre
Licence d’éducation : Spécialité Enseignement Secondaire- Education Physique et
Sportive
Filière Universitaire d'enseignement en:
"Education Physique et Sportive" (FUE-EPS)
Filière Universitaire d'Education : Enseignement en Sciences Physique et Chimie
Filière Universitaire d'Education en Langue et Littérature Françaises
Filière Universitaire d'Education en Sciences de la Vie et de la Terre
 تدريس التاريخ والجغرافيا:• المسلك الجامعي للتربية
 تدريس اللغة العربية وآدابها:• المسلك الجامعي للتربية
Filière Universitaire d'Education en Lengua y Literatura hispanicas

المدرسة العليا
لألساتذة
بمراكش

المدرسة العليا
لألساتذة
بتطوان

) املر جييو ز يييارة املوا قييع...  طري ليية الرت شييي،  شييروط الرت شييي، ( امل سييالك املفتو حيية:للمز يييد ميين املعلو مييات حييو هييذه التكوي نييات
. اإللكرتونية هلذه املدار
عناوين المدارس العليا لألساتذةAdresses des ENS

RABAT

Avenue Mohamed Bel Hassan El Ouazzani,BP: 5118.Takaddoum- Rabat
Tél:0537752261/0537751229 Fax:0537750047

CASA BLANCA

ENS Casablanca : Km8,Route d’El Jadida,BP 96500 Ghandi
Tél :0522232277 Fax :0522985326

FES

Kariat Ben Souda Ahouaz,Oued Fès, BP :2206 Fès
Tél :0535655083 / 0535655084 Fax :0535655069

MEKNES

BP : 3104 Toulal – Meknès
Tél :0535533883/0535533885 Fax :0535460250

MARRAKECH

Hay Hassani, Route d’Essaouira, Marrakech 40000
Tél :0524340125 Fax :0524342287

TETOUAN

Avenue MoulayHassan,BP : 209 Martil – Tétouan
Tél: 0539979175 / 0539979180 Fax: 0539979180

www.ens.um5.ac.ma/

www.ens.univcasa.ma

http://ens.usmba.ac.ma/
www.ens.umi.ac.ma/

www.ens-marrakech.ac.ma
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التخصصات
المتاحة

مدة التكوين
والدبلوم

شروط
الترشيح

 العلوم والتلنيات؛
 العلوم اللانونية؛
 الللة واألدب اإلجنليزي.
 يدوم التكويــن أربع ( )4سيينوات ،من هييا  3سن ـييـوات س ـييـلك اإلج ـييـازة و سيينة وا حييدة خمص صيية للت كييوين
العسكري حيصل بعدها الطال املتخر على دبلوم الدراسات اجلامعية والعسكرية ()DEUM؛
 يتم التكوين باألكادميية امللكية العسكرية مبكنا .







احلالة العا لية عازب (ة)؛
السن ما بن  18و  22سنة للاية  31دجنرب من سنة الرتشي ؛
بدون سواب عدلية؛
أن يكون املرتش (ة) حاصال (ة) على بكالوريا السنة احلالية وحس التخص ؛
التمتع بصحة جسمانية جيدة؛
اللامة 1.70 :م على األقل بالنسبة للذكور و1.60م على األقل بالنسبة لجناث.

 انتلا أولي اعتمادا على معد النجاح ا صل عليه مبيزة ت مستحسنت على األ قييل ميين طييرف املرت شي
يف الدورة العادية من امتحان البكالوريا؛
 اجتياز املباراة :سيتم استدعا املرتشحن ا لييذين ي تييوفرون ع لييى ال شييروط الكام ليية وا لييذين مت اخت يييارهم
من طرف جلنة االنتلا األولي ،عن طري الربيد ،قصد اجتياز املباراة وال تتضمن:
كيفية القبول
✓ اختبارات طبية ،بدنية ،نفسية وتلنية؛
✓ امتحان شفوي.
املرتشحون الذين سيييجتازون بن جيياح هييذه االخت بييارات ،سيييتم تييرتيبهم اعت مييادا ع لييى م عييد الن جيياح ا صييل
عليه يف الدورة العادية من امتحان البكالوريا.

كيفية
الترشيح

صفحة

عند فت باب الرتشي  ،يتعن على املرتشحات واملرتشحن املتوفرين على الشروط أعاله ت سييجيل طل بيياتهم
على املوقع اإللكرتوني التالي:
https://recrutement.far.ma
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التخصصات
المتاحة
مدة التكوين

 العلوم والتلنيات؛

 العلوم اللانونية؛

 الللة واألدب اإلجنليزي.

ويدوم أربع ( )4سنوات (منها سنة واحدة
يتم التكوين باألكادميية امللكية العسكرية مبكنا
خمصصة للتكوين العسكري ) ،حيصل بعدها الطال املتخر على رتبة ضاب جماز؛

شروط الترشيح

يشرتط يف املرتش أن يكون:
 ملربيا ذكرا عازبا؛
 سنه بن  18و 23سنة يف تاريخ إجرا املباراة؛
 طوله  1.70م على األقل.
 حاصال على بكالوريا السنة احلالية ؛
 التمتع بصحة جسمانية جيدة ؛
 أن ال تكون له سواب عدلية.

كيفية القبول

 انتلا أولي اعتمادا على معد النجاح ا صل عليه مبيزة ت مستحسنت على األقل من طرف املرتش
يف الدورة العادية من امتحان البكالوريا؛
 اجتياز املباراة  :سيتم استدعا املرتشحن الذين يتوفرون على الشروط الكاملة وا لييذين مت اخت يييارهم
من طرف جلنة االنتلا األولي ،عن طري الربيد ،قصد اجتياز املباراة وال تتضمن:
✓ اختبارات طبية ،بدنية ،نفسية وتلنية؛
✓ امتحان شفوي.
 املرت شييحون ا لييذين سيييجتازون بن جيياح هييذه االخت بييارات ،سيييتم تييرتيبهم اعت مييادا ع لييى م عييد
النجاح ا صل عليه يف الدورة العادية من امتحان البكالوريا.

كيفية الترشيح

على املرتشحات واملرتشحن:
عند فت باب الرتشي
 )1حتميل مطبوع التسجيل يف املباراة من موقع التشليل العمومي :
www.emploi-public.ma
بعد تعبئته يرسل عرب الربيد العادي إىل العنوان املبن يف اإلعالن الذي تنشره املفتشيات العامة
لللوات املساعدة كل سنة وحس توزيع جلرايف؛
 )2تسجيل طلباتهم على املوقع اإللكرتوني التالي:
https://recrutement.far.ma

✓ سيعترب ال يا كل ملا ت كامل أو مت ارساله بعد التاريخ ا دد ( يؤخذ بعن االعتبار تاريخ الطابع الربيدي).
✓ املرتشحون امللبولون بعد االنتلا سيتوصلون باستدعا ات فردية حتدد تاريخ املباراة.
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المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني

صفحة
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ضباط صف القوات البرية
التخصصات SPECIALITES
املشاة
املدرعات
املدفعية
اهلندسة
املظليون
الرياضة العسكرية
اخليالة
النلل
املواصالت السلكية والالسلكية
العتاد
التموين
الصحة العسكرية ــ شعبة ممرض
 Santé militaireــ شعبة كات طيب
املصاحل االجتماعية
مدة التكوين

شروط
الترشيح

كيفية
القبول

كيفية
الترشيح

صفحة

Infanterie
Arme Blindée
Artillerie
Génie
Troupes Aéroportées
Sport militaire
Cavalerie
Train
Transmissions
Matériel
Intendance
Option Infirmier
Option Secrétaire Médical
Services Sociaux

نوع البكالوريا

الفئة المعنية

بكالوريا مجيع الشع
بكالوريا مجيع الشع
بكالوريا علمية
بكالوريا علمية
بكالوريا مجيع الشع
بكالوريا مجيع الشع
بكالوريا مجيع الشع
بكالوريا علمية
بكالوريا علمية
بكالوريا علمية
بكالوريا مجيع الشع
بكالوريا علمية
بكالوريا علمية أوأدبية
بكالوريا مجيع الشع

ذكور
ذكور
ذكور
ذكور
ذكور
ذكور وإناث
ذكور
ذكور
ذكور
ذكور
ذكور وإناث
ذكور وإناث
إناث

 يدوم التكوين  3سنوات ،حيصل بعدها الطال املتخر على رتبة ضاب صا.
 نظام التكوين داخلي  +رات شهري
يشرتط يف املرتش :
 أن ي كييون حا صييال ع لييى شييهادة البكالور يييا ال سيينة احلال ييية أو ال سيينتن املا ضيييتن(،نوع البكالور يييا ح ي
س
التخص أعاله)؛
 سنه بن  18و 23سنة للاية  16شت من سنة الرتشي ؛
 متمتعا بصحة جسمانية جيدة؛
 بدون سواب عدلية؛
 متوفرا على قامة  1.70 :مرت بالنسبة للذكور و  1,60مرت على األقل بالنسبة لجناث.
 انتلا أولي اعتمادا على معد النجاح ا صل عليه من طرف املرتش يف امتحان البكالوريا ؛
 املرتشحون الذين يتوفرون على ال شييروط الكام ليية وا لييذين مت اخت يييارهم ميين طييرف جل نيية االنت لييا األو لييي،
سيييتم ا سييتدعاؤهم عيين طر يي الرب يييد ،ق صييد اجت ييياز امل بيياراة ح يييت سيخ ضييعون لالخت بييارات الطب ييية ،البدن ييية،
النفسية والتلنية باإلضافة المتحان شفوي.
 املرتشحون الذين سيجتازون بن جيياح هييذه االخت بييارات ،سيييتم تييرتيبهم اعت مييادا ع لييى م عييد الن جيياح ا صييل
عليه يف امتحان البكالوريا.
عند فت باب الرتشي  ،يتعن على املرتشحات واملرتشحن املتوفرين على الشروط أعاله تسجيل طلباتهم على
املوقع اإللكرتوني التالي:
https://recrutement.far.ma
علــى المترش ـحين والمترشــحات اختيــار ثــالا تخصصــات حســب األولويــة وســيتم تــوزيعهم علــى واحــدة مــن هــذ
التخصصات باالعتماد على مواصفات وعدد المناصب المطلوبة لكل تخصص.

129
CROSP – 2021/2020

الأكاديمية الجهو ية للتربية والتكوين لجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة
المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني

يدوم التكوين :سنتان بشعبة التأطت وشع التخص  ،حيصل ب عييدها الطا لي املت خيير ع لييى رت بيية ضيياب
صا  ،ويتم التكوين مبدرسة تكوين األطر لللوات املساعدة بابن سليمان.
شع التخص هي:
• اإلدارة( ا اسبة وتدبت امللاوالت) ؛
مدة
التكوين
والتخصصات

• اإلعالميات( الن ظييام املعلو ميياتي ،ت طييوير الو سييا
شبكات االتصاالت) ؛

املت عييددة ،صيييانة امل عييدات املعلومات ييية،

• االتصا (اإللكرتونيك العامة ،االختصاص السمعي البصري) ؛
• صيييانة ال سيييارات ( الف حي
وبيع أجزا السيارات) ؛

باحلا سييوب وإلكرتون يييك ال سيييارات ،الن لييل ،التلن ييية التجار ييية

• البنا ( ر يس الورش ،قا د األشلا ) ؛
• الفندقة والسياحة (شعبة املطعم)؛
• الصحة (مساعد وطاقمي األسنان).
شعب التخصص

شروط
الترشيح

كيفية
القبول

 أن يكون حاصال على دبلوم تلين متخص
معاد له؛
 جنسية ملربية ،ذكر ،أعزب ومؤهال بدنيا؛
 السن بن  18و 26سنة ؛
 أال تلل قامته عن  1,70مرت؛
 أن ال تكون له سواب عدلية.

شعبة التأطير

أو دبلوم

 حاصل على شهادة البكالوريا للسنة احلالية أو
املاضية؛
 جنسية ملربية ،ذكر ،أعزب ومؤهال بدنيا؛
 السن بن  18و 24سنة ؛
 أال تلل قامته عن  1,70مرت؛
 أن ال تكون له سواب عدلية.

 انتلا أولي بنا على دراسة ملا الرتشي ؛
 املرتشحون الذين يتوفرون على الشروط الكاملة والذين مت اخت يييارهم ميين طييرف جل نيية االنت لييا األو لييي ،سيييتم

ا سييتدعاؤهم عيين طر يي الرب يييد ،ق صييد اجت ييياز امل بيياراة ح يييت سيخ ضييعون لالخت بييارات الطب ييية ،البدن ييية ،النف سييية
والتلنية باإلضافة المتحان شفوي.

عند فت باب الرتشي  ،يتعن على املرتشحات واملرتشحن املتوفرين ع لييى ال شييروط أ عيياله ت سييجيل طل بيياتهم ع لييى
كيفية املوقع اإللكرتوني التالي:
الترشيح
https://recrutement.far.ma
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صفحة
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مدة التكوين

 الط العام :سبع( )7سنوات؛
 ط األسنان  :ست( )6سنوات؛
 الصيدلة :ست( )6سنوات؛
يتم التكوين بكلية الط والصيدلة بالرباط.

شروط الترشيح

يشرتط يف املرتش :
 جنسية ملربية ،أعزب؛
 السن :بن  18و 20سنة يف متم شهر دجنرب من سنة الرتشي ؛
 حاصال على بكالوريا السنة احلالية يف العلوم التجريبية أو العلوم الرياضية؛
 أن يتمتع بصحة جسمانية جيدة؛
 أن ال تلل اللامة عن  1.65مرت بالنسبة للذكور و 1.60مرت بالنسبة لجناث؛
 أن ال تكون له سواب عدلية.

كيفية القبول

 انت لييا أو لييي ب نييا ع لييى درا سيية م لييا الرت شييي (اعت مييادا ع لييى م عييد الن جيياح ا
مستحسنت على األقل من طرف املرتش يف الدورة العادية من امتحان البكالوريا)؛
 املرتشحون الذين مت اختيارهم الجتياز املباراة ،سيخضعون لالختبارات الطبية ،البدنية ،النفسية
والتلنية باإلضافة المتحان شفوي.
 املرتشحون الذين سيجتازون بنجاح هذه االخت بييارات ،سيييتم تييرتيبهم اعت مييادا ع لييى م عييد الن جياح
ا صل عليه يف الدورة العادية من امتحان البكالوريا.
صييل عل يييه مب يييزة ت

ع نييد فييت بيياب الرت شييي  ،يييتعن ع لييى املرت شييحات واملرت شييحن امل تييوفرين ع لييى ال شييروط أ عيياله ت سييجيل
كيفية الترشيح طلباتهم على املوقع اإللكرتوني التالي:
https://recrutement.far.ma

العنوان

صفحة

Ecole Royale du Service de Santé Militaire, sise avenue El-Hachimi El-Mastari
Rabat, BP 1044 - Rabat
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الهاتف0537734334/ 0537725380 :
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مدة التكوين

 الصيدلة :ست( )6سنوات (السنة األوىل و الثانية بالسلك األو اجلامعي)؛
 البيطرة  :ست( )6سنوات (السنة األوىل باجلذع املشرتك مبعهد احلسن الثاني للزراعة والبيطرة)؛
يتم التكوين بكل من كلية الط و الصيدلة و معهد احلسن الثاني للزراعة و البيطرة بالرباط.

الصيدلة



شروط الترشيح






كيفية القبول

البيطرة

جنسية ملربية،أعزب ؛
حا صييال ع لييى دب لييوم ال سييلك األو ا جلييامعي
 SVأو  STUأو  CBأو
 DEUGخت صي
 SVTأو حا صييل ع لييى  DEUSTخت صي

 BCGأو حاصل على  CEUSختص BG؛
السن :بن  20و  24سنة يف متم شهر دجنرب من

سنة الرتشي ؛
اللا ميية  1,65م ع لييى األ قييل بالن سييبة ل لييذكور

و1,60م بالنسبة لجناث؛

أن ي كييون مييؤهال بييدنيا و ييت مع فييى ميين الرتب ييية
البدنية خال سلك البكالوريا؛
ملحوظة :شعبة البيطرة ال تفت سنويا
أن ال تكون له سواب عدلية.
 انتلا أولي للمرتشحن حس املعايت التالية:
اعتمادا على املعد العام ا صل عليه انطالقا ميين م عييد الن جيياح يف امت حييان البكالور يييا وامل عييدالت
ا صل عليها يف كل أسد من السنة األوىل والثانية من التعليم اجلامعي ،وذلك باعتبار ن فييس
املعامل .؛
 املرتشحون الذين مت اختيارهم الجتياز املباراة ،سيخضعون لالختبارات الطبية ،البدن ييية ،النف سييية
والتلنية باإلضافة المتحان شفوي.



جنسية ملربية ،أعزب ؛
أن تيياز بن جيياح سيينة ا جلييذع امل شييرتك
مبعهد احلسن الثاني للزراعة والبيطرة؛
ال سيين :بيين  19و  23سيينة يف مييتم شييهر
دجنرب من سنة الرتشي ؛
اللا ميية  1,65م ع لييى األ قييل بالن سييبة
للذكور و 1,60م بالنسبة لجناث؛
أن يكون مؤهال بدنيا؛
أن ال تكون له سواب عدلية.

عند فت باب الرتشي  ،يتعن على املرتشحات واملرتشحن املتوفرين على الشروط أعاله تسجيل طلباتهم
كيفية الترشيح على املوقع اإللكرتوني التالي:
• https://recrutement.far.ma

عنوان المراسلة

يرسل ملا الرتشي عرب الربيد يف اآلجا ا ددة إىل العنوان التالي:
السيد الطبي كولونيل ـ ماجور مدير املدرسة امللكية ملصلحة الصحة العسكرية،
 1زنلة اهلامشي املستاري ،ص.ب 1044 :الرباط( .مباراة التالميذ الضباط).
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أهداف
التكوين

ي هييدف الت كييوين باملدر سيية امللك ييية اجلو ييية إىل إ عييداد ضييباط مييؤهلن للع مييل يف صييفوف ال لييوات امللك ييية
اجلوية.

نظام
التكوين

ن ظييام الت كييوين باملدر سيية داخ لييي ح يي ي سييتفيد الطل بيية ميين اإلقا ميية واأل كييل وامل لييبس وا خلييدمات الطب ييية
إضافة إىل اللوازم املدرسية ومنحة شهرية .وينظم التكوين يف سلكن  :سلك املهندسن وسلك اإلجازة
سلك املهندسين
- Pilotage
- Aéronautique

التخصصات

مدة
التكوين

شروط
الترشيح

كيفية
الترشيح

كيفية
القبول

عنوان
المراسلة

صفحة

مخس سنوات موزعة كما يلي:
 ال سيينتان األوىل والثان ييية سييلكا حت ضييتيا مييدجماتيياز الطل بيية يف نهاي تييه امل بيياراة الوطن ييية
املشرتكة لولو املدار العليا للمهندسن ،
 ي تييابع الطل بيية ال نيياجحون يف هييذه امل بيياراة سييلكاتكوينيا مدته ثييالث سيينوات يف أ حييد التخص صييات:
 PilotageأوAéronautique
 أعزب من جنسية ملربية؛ يييرتاوح سيينه بيين  18و 20سيينة يف نها ييية دج نييرب ميينسنة الرتشي ؛
 حاصال على شهادة البكالور يييا يف الع لييوم الريا ضييية أومييا يعاد هلييا لل سيينة اجلار ييية وموج هييا لألق سييام
التحضتية للمدار العليا مسلك ()MP؛
 مييؤهال صييحيا وقام تييه ع لييى األ قييل  1.65م بالن سييبةللذكور و 1.60م بالنسبة لجناث؛
 -التوفر على سجل عدلي سليم؛

سلك اإلجازة
الطيران - pilotage
- Contrôleur de circulation aérienne
مراقب جوي

ثالث سنوات

 أعزب من جنسية ملربية؛ يرتاوح سنه بن  18و 20سنة يف نها ييية دج نييرب ميينسنة الرتشي ؛
 حاصال على شهادة البكالوريا يف العلوم الرياضية أوما يعادهلا للسنة اجلارية أو املاضية؛
 مؤهال صييحيا وقام تييه ع لييى األ قييل  1.65م بالن سييبةللذكور و 1.60م بالنسبة لجناث؛
 -التوفر على سجل عدلي سليم؛

عند فت باب الرتشي  ،يتعن على املرتشحات واملرتشحن املتوفرين على الشروط أعاله تسجيل طلباتهم على
املوقع اإللكرتوني التالي:
https://recrutement.far.ma
 انتلا أولي اعتمادا على معد النجاح ا صل عليه مبيزة ت مستحسنت على األقل من طرف املرتش يف
الدورة العادية من امتحان البكالوريا؛
 اجتياز املباراة :سيييتم ا سييتدعا املرت شييحن ا لييذين ي تي وفرون ع لييى ال شييروط الكام ليية وا لييذين مت اخت يييارهم ميين
طرف جلنة االنتلا األولي ،عن طري الربيد ،قصد اجتياز امل بيياراة وا لي تت ضييمن :اخت بييارات طب ييية ،بدن ييية،
نفسية وتلنية ،باإلضافة المتحان شفوي.
املرتشحون الذين سيجتازون بنجاح هذه االختبارات ،سيتم ترتيبهم اعتمادا على معد النجاح ا صل عليه يف
الدورة العادية من امتحان البكالوريا.
قاعدة مدارس القوات الملكية الجوية و المدرسة الملكية الجوية ) ،(ERA - BEFRAمراكش40000

الفاكس 0524438412:يي الهاتف0524447917- 0524435792:ي

133
CROSP – 2021/2020

الأكاديمية الجهو ية للتربية والتكوين لجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة
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شروط مشرتكة:
• احلالة العا لية عازب ؛
• بدون سواب عدلية؛
• التمتع بصحة جسمانية جيدة؛
شروط خاصة بتالميذ ضباط الصا لتخص

ت األفراد التلنين املتخصصن اللت املالحنت :

(Personnels Non Navigant )PNN

• السن بن  18و 23سنة يف  16شت من سنة الرتشي ؛
• حاصال على شهادة البكالوريا علمية أو تلنية للسنة اجلارية أو املاضية ؛
• يكون مؤهال صحيا وقامته على األقل  1.65م للذكور و1.60م لجناث؛
ت بندقي جوي ت Fusilier Commando de l’Air

شروط خاصة بتالميذ ضباط الصا لتخص
• أن يكون املرتش ذكرا؛
• السن بن  18و 23سنة يف  16شت من سنة الرتشي ؛
• اللامة  1.70مرت على األقل؛
• حاصال على شهادة البكالوريا للسنة اجلارية أو املاضية ؛
شروط
الترشيح

ت ت لييين متخ صي

شييروط خا صيية بتالم يييذ ضييباط ال صييا لتخ صي
التطبيلية (: )ISTA
• السن ال يتجاوز  25سنة للاية  16شت من سنة الرتشي ؛
• اللامة  1.65على األقل بالنسبة للذكور و 1.60على األقل بالنسبة لجناث؛
) (TSميين املعا هييد املتخص صيية للتكنولوج يييا التطبيل ييية يف إ حييدى
• حا صييال ع لييى دب لييوم ا لييتلين املتخ صي
التخصصات املبينة يف اجلدو التالي:
• تلنيات كتابة اإلدارة
• تلنيات التنمية يف املعلوميات
• الطبع املعلوماتي
• السمعي البصري (ذكور)
• االتصاالت (ذكور)
• مسؤو استلال لوجستيك (ذكور)
• إلكرتوميكانيك واألنظمة التللا ية (ذكور)
• هندسة التكييا (ذكور)
• كهربا املباني (ذكور)
• مست األشلا  :األشلا العمومية (ذكور)

الأكاديمية الجهو ية للتربية والتكوين لجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة
المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني

خييريج املعا هييد املتخص صيية للتكنولوج يييا

• Techniques de Secrétariat de Direction
• Techniques de développement
; informatique
; • Infographie
;)• Audiovisuelle (masculins
;)• Télécoms (masculins
• Responsable d’exploitation logistique
; )(masculins
• Electromécanique des systèmes
)automatisés (masculins
; )• Génie Climatique (masculins
;)• Electricité Bâtiment (masculins
• Conducteur de travaux : Travaux publics
(masculins).

صفحة
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كيفية
الترشيح

عند فت باب الرتشي  ،يتعن على املرتشحات واملرتشحن املتوفرين على الشروط أعاله تسجيل طلباتهم على
املوقع اإللكرتوني التالي:
https://recrutement.far.ma
ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــــ
مالحظة :قد يطل من املرتش اإلدال بوثا إضافية (راجع إعالن املباراة الذي يصدر عند فت باب الرتشيحات).

صيل

كيفية
القبول

صفحة

بالنسبة لتخص ت األفراد التلنين املتخصصن اللت املال حينت و ت ب نيدقي جيويت :اعت ميادا ع ليى م عيد الن جياح ا
عليه من طرف املرتش يف امتحان البكالوريا؛
بالنسبة لتخص ت تلين متخص خيريج املعا هيد املتخص صية للتكنولوج ييا التطبيل يية ( : )ISTAاعت ميادا ع ليى امل عيد
ال عييام ا صييل عل يييه انطال قييا ميين م عييدالت ال سيينة األوىل والثان ييية ميين سييلك الت كييوين يف املعا هييد املتخص صيية للتكنولوج يييا
التطبيلية.
سيتم استدعا املرتشحن الذين يتوفرون على الشروط الكاملة وا ليذين مت اخت ييارهم مين طيرف جل نية االنت ليا األو ليي،
عيين طر يي الرب يييد ،ق صييد اجت ييياز امل بيياراة ح يييت سيخ ضييعون لالخت بييارات الطب ييية ،البدن ييية ،النف سيية والتلن ييية اخت بييارات
كتابية باإلضافة المتحان شفوي.
املرتشحون الذين سيجتازون بنجاح هذه االختبارات ،سيتم ترتيبهم حس املعايت التالية:
بالنسبة لتخص ت األفراد التلنين املتخصصن اللت املالحنت و ت بندقي جويت :اعت ميادا ع ليى م عيد الن جياح ا صيل
عليه يف امتحان البكالوريا واملعد ا صل عليه يف مجيع اختبارات املباراة املشار إليها أعاله ،وذلك باعتبار نفس املعامل.
بالنسبة لتخص ت تلين متخص خيريج املعا هيد املتخص صية للتكنولوج ييا التطبيل يية ( : )ISTAاعت ميادا ع ليى امل عيد
ال عييام ا صييل عل يييه انطال قييا ميين م عييدالت ال سيينة األوىل والثان ييية ميين سييلك الت كييوين يف املعا هييد املتخص صيية للتكنولوج يييا
التطبيلية ،واملعد ا صل عليه يف مجيع اختبارات املباراة املشار إليها أعاله ،وذلك باعتبار نفس املعامل
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الأكاديمية الجهو ية للتربية والتكوين لجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة
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أهداف
التكوين

املدر سيية امللك ييية البحر ييية هييي مؤس سيية ع سييكرية مهمت هييا ت لييديم ت كييوين ختص صييي ل ضييباط البحر ييية (إ نيياث
وذكور) وتأهيلهم للعمل يف صفوف اللوات امللكية البحرية .

نظام
نظام التكوين باملدرسة داخلي حي يستفيد الطلبة من اإلقامة واألكل وامللبس واخلدمات الطبية إ ضييافة
إىل اللوازم املدرسية ومنحة شهرية.
التكوين
تلدم املدرسة التكوينات التالية:
✓ تكوين املهندسن برتبة ضاب ،
مدة التكوين
✓ تكوين بسلك اإلجازة املهنية؛
والدبلوم
✓ تكوين ضباط الصا برتبة رقي .

مدة التكوين:
يدوم الت كييوين مخييس سيينوات :ت شييكل ال سيينتان األوىل
والثان ييية سييلكا حت ضييتيا مييدجما تيياز الطل بيية يف
نهاي تييه امل بيياراة الوطن ييية امل شييرتكة )(CNCلو لييو
املدار العليا للمهندسن.
بعد إمتام السنة الراب عيية بن جيياح يييتم ت سييمية الطا لي
يف رتبة:
سلك
المهندسين

Enseigne de vaisseau de 2ème classe(Sous)،Lieutenant

ب عييد إ متييام ال سيينة اخلام سيية بن جيياح حي صييل الطا لي
ع لييى دب لييوم مه نييد دو ليية برت بيية ضيياب يف أ حييد
التخصصات التالية:
Informatique
Systèmes
d’Armes
Système
Energétique
Electrique

سلك
اإلجازة
المهنية

Télécommunication
Systèmes radar et
détection
Système
Energétique
Thermique

مدة التكوين:
يدوم التكوين أربع سنوات الثالث سيينوات األوىل هييي
للحصو على اإلجازة املهنية.
يييتم خييال ال سيينة الراب عيية حت ضييت دب لييوم الدرا سييات
اجلامع ييية والبحر ييية ( ،) DEUNوحي صييل الطا لي
بعدها على تسمية يف رتبة(Sous-Lieutenant):
grade de l’Enseigne de vaisseau de
2ème classe ،

ختصصات سلك اإلجازة هي:

Système RADARS Systèmes d’Armes
Thermie
Electricité
Electronique de télécommunications

الأكاديمية الجهو ية للتربية والتكوين لجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة
المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني

شروط الترشيح:
• ي كييون املرت شي أ عييزب ميين جن سييية
ملربية(ذكور وإناث)؛
• ال سيين مييا بيين  18و  20سيينة يف  31دج نييرب
من سنة الرت شي ؛
• حا صييال ع لييى شييهادة البكالور يييا يف الع لييوم
الرياضية للسنة اجلارية وموجها لألقسام
التحضتية MP؛
• ي كييون مييؤهال صييحيا وقام تييه ع لييى األ قييل
 1.65م بالن سييبة ل لييذكور و1.60م
بالنسبة لجناث؛
• بدون سواب عدلية.

شروط الترشيح:
• ي كييون املرت شي أ عييزب ميين جن سييية
ملربية(ذكور وإناث)؛
• ال سيين مييا بيين  18و  20سيينة يف  31دج نييرب
من سنة الرت شي ؛
• حا صييال ع لييى شييهادة البكالور يييا يف الع لييوم
الرياضية للسنة اجلارية ؛
• ي كييون مييؤهال صييحيا وقام تييه ع لييى األ قييل
 1.65م بالن سييبة ل لييذكور و1.60م
بالنسبة لجناث؛
• بدون سواب عدلية.

صفحة
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عند فت باب الرتشي  ،يتعن على املرتشحات واملرتشحن املتوفرين على الشروط أعاله تسجيل طلباتهم على
كيفيددددددددة
املوقع اإللكرتوني التالي:
الترشيح
https://recrutement.far.ma
 انتلا أولي اعتمادا على معد النجاح ا
العادية من امتحان البكالوريا؛
 اجت ييياز امل بيياراة :املرت شييحون ا لييذين مت اخت يييارهم ميين طييرف جل نيية االنت لييا األو لييي الجت ييياز امل بيياراة سيخ ضييعون
لالختبارات الطبية ،البدنية ،النفسية والتلنية ،اختبارات خاصة باألطلم البحرية باإلضافة المتحان شفوي.
ش يف ا ليدورة
صيل عل ييه مب ييزة ت مستح سينت ع ليى األ قيل مين طيرف املرت ي

كيفية
القبول

املرتشحون الذين سيجتازون بنجاح هذه االختبارات ،سيتم ترتيبهم اعت ميادا ع ليى م عيد الن جياح ا
من امتحان البكالوريا

صفحة
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صيل عل ييه يف ا ليدورة العاد يية

الأكاديمية الجهو ية للتربية والتكوين لجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة
المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني

ضباط صف البحرية الملكية
شروط خاصة بتالميذ ضباط الصف تخصص :األفراد املالحين و مشاة البحرية.
شروط مشتركة:
•
•
•
•
•
•

شروط
الترشيح

•

احلالة العائلية عازب (ة)؛
بدون سوابق عدلية؛
التمتع بصحة جسمانية جيدة؛
أن يكون قادرا على اخلدمة البحرية؛
السن ما بني  18و 23سنة يف  16غشت من سنة الترشيح؛
أن تكون قامته على األقل  1.70م للذكور و1.60م لإلناث؛
حاصال على شهادة البكالوريا علمية للسنة اجلارية أو للسنتني املاضيتني.

شروط خاصة بتالميذ ضباط الصف تخصص " مشاة البحرية":

•

أن يكون املرتش ذكرا.

شروط خاصة بتالميذ ضباط الصف تخصص:
" تقني متخصص خريج المعاهد المتخصصة للتكنولوجا التطبيقية "ISTA
•

أن يكون املرتش حاصال على دبلوم ت التلين املتخص ت من املعاهد املتخصصة للتكنولوجا التطبيلية
التابعة ملكت التكوين املهين وإنعاش الشلل ه OFPPT،ه ،وذلك يف الشع التالية:
;– Infographie
– Impression Finition.

كيفية
الترشيح

;– Techniques des Réseaux Informatiques
;– Conducteur de Travaux : travaux public
;– Dessinateur de bâtiment

عند فت باب الرتشي  ،يتعن على املرتشحات واملرتشحن املتوفرين على الشروط أعاله تسجيل طلباتهم
على املوقع اإللكرتوني التالي:
https://recrutement.far.ma
ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــ ـ ـ ــــ
مالحظة :قد يطل من املرتش اإلدال بوثا إضافية (راجع إعالن املباراة الذي يصدر عند فت باب الرتشيحات).
◄

االنتقاء األولي
للمترشحين

بالنسبة لتخصــص " األفررداا االحينر " و" مشر ا االريد ر " :اعتمــادا علــى معــدل النجــا
املحصل علية يف امتحان البكالوريا.

بالنسبة لتخصص " تقني متخصر

ررد ا االحه رل االحتخصصر الوتوناالالر االتةر ق ر : "ISTA

اعتمادا على امل عدل العام املحصل علية انطالقا من معدالت السنة األوىل والثانية من سلك التكــوين
يف املعهد.
املرت شييحون ا لييذين مت اخت يييارهم ميين طييرف جل نيية االنت لييا األو لييي الجت ييياز امل بيياراة سيخ ضييعون لالخت بييارات
تنظيم المباراة الطبية ،البدنية ،النفسية ،والتلنية ،باإلضافة المتحان شفوي.

العنوان

Centre d’Instruction de la Marine Royale
Boulevard Sour Jdid, BP 16314 Casablanca

الأكاديمية الجهو ية للتربية والتكوين لجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة
المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني
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 .1مباريات خاصة بحملة شهادة البكالوريا
 جنسية ملربية  ،أعزب؛ أن يكون مؤهال بدنيا للوظيفة املطلوبة ؛ -ال يلل طو قامته عن 1.70مرتاللذكور و  1.68مرتا إلناث؛

شروط
الترشيح  -السن بن  18و 24سنة يف فات شتنرب
وااللتحاق  -حاصال على شهادة البكالوريا للسنة اجلارية أو املاضية مجيع الشع ؛
 بدون سواب عدلية؛ بنية جسمية سليمة؛التسجيل
المسبق
للمترشح

بعد اإل عييالن عيين فييت بيياب الرت شييي  ،ي ع لييى املرت شييحات واملرت شييحن املع نييين وامل سييتوفن لل شييروط
ا ددة أعاله ،التسجيل يف املوقع اإللكرتوني على العنوان التالي:

recrutement.gr.ma
وذلك يف الفرتة املخصصة للرتشي ،
ومن الضروري على املرتشحة واملرتش التوفر على عنوان إلكرتوني شلا .
•
•
•
•

مراكز
االمتحان

•
•
•
•
•
•

إجراءات
المباراة

صفحة

احلسيمة
فا
الرباط
بوعرفة
سيدي قاسم
ورززات
الداخلة
مكنا
أكادير
العيون

•
•
•
•
•
•
•
•
•

الصويرة
الناظور
خريبكة
اللنيطرة
وجدة
تطوان
آسفي
طنجة
اجلديدة

•
•
•
•
•
•
•
•
•

خنيفرة
بين مال
كلميم
سطات
البيضا
مراك
تازة
الراشدية
اخلميسات

• انتلا أولـــي؛
• املرتشحات واملرتشحون الذين مت قبوهلم من طرف حلنة االنت لييا  ،ب عييد درا سيية مل فيياتهم ،سيتو صييلون
با سييتدعا عيين طر يي الرب يييد اإللكرتو نييي يييبن ع نييوان املر كييز املخ صي ال سييتلباهلم ق صييد إ جييرا
الفح الطيب واالختبار السيكولوجي والرياضي.
• املرت شييحات واملرت شييحون ا لييذين ا سييتوفوا ال شييروط واج تييازوا بن جيياح الفحو صييات الطب ييية واالخت بييارات
السيكوتلنية والرياضية ،سيتم استدعا هم لاللتحا مبركز التكوين التابع للدرك امللكي.
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 .2مباريات خاصة بحملة دبلومات (بكالوريا )2 +
ميادين التخصص
المصلحة
خم تييرب األ حبيياث والتح ليييالت  -الصيانة اإللكرتونية
 الكيميا الصناعيةالتلنية والعلمية
امل صييلحة املركز ييية لل سيييارات  -التشخي وإلكرتونيك السيارات
والصيانة
 صيانة األنظمة التللا ية احلاسوبات واالتصاالت بامللاولة تلنيات التنمية يف اإلعالمياتاملصلحة املركزية للمواصالت
 صيانة األنظمة والشبكات املعلوماتية تلنيات شبكات املعلوميات اآللية واألدواتية الصناعية إلكرتونيك األنظمة التللا يةاجملموعة اجلوية
 مناهج الصناعة امليكانيكية تلنيات التنمية يف اإلعالميات تلنيات شبكات املعلومياتمصلحة املعلوميات
 الطبع املعلوماتي تلنيات صيانة ودعم املعلوميات والشبكات السمعي البصريمصلحة السمعي البصري
 تلنيات التنمية يف وسا االتصاالت املتعددة اللانوناملصاحل اإلدارية
 -العلوم االقتصادية

الشروط
المطلوبة

المستوى المطلوب

أن يكون املرتش حاصال على أحد
الدبلومات التالية يف التخص
املناس للمصلحة املطلوبة:
 تلين متخص شهادة التلين العالي BTS دبلوم اجلامعي للتكنولوجياDUT
 دبلوم الدراسات اجلامعيةالعامة DEUG

يشرتط يف املرتش أن يكون:
 ملربي ،ذكر ،أعزب؛ السن ما بن  18و 25سنة إىل حدود فات شتنرب من سنة الرتشي ؛ بنية جسمية سليمة وال يلل طو قامته عن  1.70مرتا؛ بدون سواب عدلية ؛ -م يسب للمرتش املشاركة يف مباراة أخرى لولو صفوف الدرك امللكي خال نفس السنة.

ب عييد اإل عييالن عيين فييت بيياب الرت شييي  ،ي ع لييى املرت شييحات واملرت شييحن املع نييين وامل سييتوفن لل شييروط
التسجيل ا ددة أعاله ،التسجيل يف املوقع اإللكرتوني على العنوان التالي:
المسبق
للمترشح
مدة
التكوين

recrutement.gr.ma
وذلك يف الفرتة املخصصة للرتشي ،
ومن الضروري على املرتشحة واملرتش التوفر على عنوان إلكرتوني شلا .

سنتان
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املعهد املل كيي لل شيرطة مؤس سية عموم يية ت ليع حتيت و صياية إدارة األ مين ا ليوطين ( وزارة الداخل يية) ،وي هيدف املع هيد إىل
تكوين :
• حرا األمن؛
• مفتشي الشرطة ؛
• ضباط أمن
• ضباط شرطة؛
• عمدا الشرطة.

تقديم

حراس األمن

مدة
التكوين

 12را

مفتش ي الشرطة
12

را

ضباط الشرطة
12

را

ضباط أمن
12

را

عمداء الشرطة
24

را

 روط مشحدكة:
 أن يكون املرتش أو املرتشحة من جنسية ملربية؛ السن بن  21و 30سنة عند تاريخ إجرا املباراة ؛ مؤهال صحيا وبدنيا ونفسيا ملزاولة املهام ال ستناط بهم، أن يتوفر على قوة بصرية يبلغ جمموعها  10/15على األقل من ت استعما ن ظيارات أو عد سيات أو أ يية و سييلة أ خيرىميكنها من رفع مين ال ليوة الب صيرية ،و حييدد امل ليدار األق صيى لل ليوة الب صيرية للع يينن م عيا يف  10/20و  10/10بالن سيبة
لكل عن على حدة؛
 املتوفرين على قوة ع متكن من اع اهلمس على بعد  0.50مرت ،و اع صوت عا على بعد مخسة ( )5أمتار. روط خاصة:
مفتشو الشرطة:
•

شروط
الترشيح

•

•

•

أن ي كييون املرت شي قييد تييابع بن جيياح ف صييلن)(S1- S2ع لييى األ قييل ميين
الدراسات اجلامعية العامة أو املهنية أو ما يعادهلا؛
طييو اللا ميية ال ي لييل عيين  1.70بالن سييبة ل لييذكور و 1.67بالن سييبة
لجناث.
ضباط الشرطة :
أن يكون املرتش حاصال على :
 دب لييوم الدرا سييات اجلامع ييية العا ميية ) (DEUGأو دب لييوم الدرا سيياتاجلامعية املهنية أو ما يعادهلا؛
 شهادة التلين العالي أو دبلوم التلين املتخص (يف ختصصاتتع ليين عن هييا املدير ييية يف إ عييالن امل بيياراة وذ لييك ح سي حا جيية
املديرية) ؛
طييو اللا ميية ال ي لييل عيين  1.70بالن سييبة ل لييذكور و 1.67بالن سييبة
لجناث.

حراس األمن :
• أن ي كييون املرت شي حا صييال ع لييى شييهادة
البكالوريا أو ما يعادهلا؛
• طييو اللا ميية ال ي لييل عيين  1.73بالن سييبة
للذكور و 1.67بالنسبة لجناث.
ضباط أمن :
• أن ي كييون املرت شي حا صييال ع لييى دب لييوم
الدرا سييات اجلامع ييية العا ميية ) (DEUGأو
دب لييوم الدرا سييات اجلامع ييية املهن ييية أو مييا
يعادهلا؛
• طييو اللا ميية ال ي لييل عيين  1.73بالن سييبة
للذكور و 1.67بالنسبة لجناث.

عمداء الشرطة :
• السن ما بن  21و 35سنة عند تاريخ إجرا املباراة؛
جيازة املهن ييية م سييلمة ميين طييرف كل يييات الع لييوم اللانون ييية
• حا صييال ع لييى شييهادة اإل جييازة يف الدرا سييات األسا سييية أو اإل ي
واالقتصادية واالجتماعية أو إحدى الشهادات املعادلة هليا خت صي قيانون ،ع ليوم سيا سيية ،ع ليوم اقت صيادية و تيدبت أو
صحافة؛
• طو اللامة ال يلل عن  1.70بالنسبة للذكور و 1.67بالنسبة لجناث.

صفحة
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على املرتشحن أن يلوموا بتسجيل مسب عرب البوابة اإللكرتونية:

http://concours.dgsn.gov.ma

ملف
الترشيح

يتضمن ملا الرتشي الوثا التالية:
 استمارة التسجيل املسب ؛ طل خطي باجتياز املباراة يتضمن هوية وعنوان ورقم هاتا املرتش (ة)؛ نسخة من الشهادة أو الدبلوم املطلوب مصاد عليه من طرف السلطات العمومة املختصة؛ نسخة من بطاقة التعريا الوطنية مصاد عليها؛ ظرف مت نييرب ميين نييوع تل صييي ذا تييي  Autocollantحي مييل ا سييم وع نييوان املرت شي و نييوع امل بيياراة ا ملييراداجتيازها .

إرسا ملفا ت الرت شييي عيين طر يي الرب يييد إىل امل صيياحل اإلدار ييية لوال يييات األ ميين أو األ ميين اإلقلي مييي أو األ ميين
اجلهوي أو امل نيياط األمن ييية أو مفو ضييية ال شييرطة اللري بيية ميين م ليير سييكناهم ،وال تل بييل املل فييات ا لييواردة ب عييد
اآلجا ا ددة.
.1

عمداء الشرطة

ضباط الشرطة
وضباط األمن

مواد
المباراة مفتشو الشرطة

حراس األمن

• اختبار كتابي يتعل مبوضوع عام أو اإلجابة عن أ سيئلة مت عيددة االخت ييارات ( ) QCMوجو بيا بالل لية
العرب ييية يف الع لييوم اللانون ييية أو االقت صييادية أو االجتماع ييية أو اإلن سييانية أو التدبت ييية أو العلم ييية أو
التلنية أو األدب أو الفنون أو الرتبية أو التعليم األصيل (.معامل 2 :املدة الزمنية :ساعة واحدة)
• اختبار كتابي مبوضوع خاص أو أسئلة ترتب بالتخصصات املطلوبة أو بامل هيام والو ظيا ا املط ليوب
شللها  .بالللة الفرنسية أو اإلجنليزية أو اإلسبانية ( معامل 4 :املدة الزمنية  3ساعات).
• اختبار كتابي يتعل مبوضوع عام أو اإلجابة عن أ سيئلة مت عيددة االخت ييارات ( ) QCMوجو بيا بالل لية
العرب ييية يف الع لييوم اللانون ييية أو االقت صييادية أو االجتماع ييية أو اإلن سييانية أو التدبت ييية أو العلم ييية أو
التلنية أو األدب أو الفنون أو الرتبية أو التعليم األصيل (.معامل 2 :املدة الزمنية :ساعة واحدة)
• اختبار كتابي مبوضوع خاص أو أسئلة ترتب بالتخصصات املطلوبة أو بامل هيام والو ظيا ا املط ليوب
شللها  ( .معامل 4 :املدة الزمنية  2ساعات).
• اختبار كتابي يتعل مبوضوع عام أو اإلجابة عن أ سيئلة مت عيددة االخت ييارات ( ) QCMوجو بيا بالل لية
العربية (.معامل 2 :املدة الزمنية :ساعة واحدة)
اختبار كتابي مبوضوع عيام أو أ سيئلة مت عيددة االخت ييارات ( . ) QCMبالل لية الفرن سيية أو اإلجنليز يية أو
اإلسبانية ( معامل 2 :املدة الزمنية  :ساعة واحدة).
حتر يير مو ضيوع عيام اجت مياعي أو سيا سيي أو اقت صيادي أو عل ميي أو ث ليايف أو اإلجا بية عين أ سيئلة مت عيددة
االختيارات ( ) QCMمتعللة بنفس املواضيع (معامل 2 :املدة الزمنية  :ساعة واحدة).

.2
عمداء الشرطة
ضباط الشرطة
وضباط األمن
مفتشو الشرطة
حراس األمن

تناق فيه جلنة املباراة مع املرتش (ة) مواضيع وقضايا خمتلفة أو ختضعه الختبار تطبيلي يف
التخص املطلوب ،أو كالهما  .وذلك بهدف تلييم مدى قدرته على ممارسة املهام أو الوظا ا املراد
شللها.
(معامل 4:املدة الزمنية  15دقيلة).
أسئلة يف الثلافة العامة (معامل  4املدة الزمنية  15دقيلة).

 .3االختبارات في الرياضة :الجري مسافة  1500متر ( املعامل)1 :
عنوان
المؤسسة

املعهد امللكي للشرطة  ،كلم 4طري سيدي عال البحراوي ــ اللنيطرة.
اهلاتا0537378343 - 0537394048 :
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يعترب املعهد امللكي لجدارة الرتابية مؤس سيية لت كييوين أ طيير عل يييا ،ي تييوىل مه ميية ت كييوين ر جييا ال سييلطة لييوزارة الداخل ييية.
ويرت كييز هييذا الت كييوين ،ا لييذي ي شييمل ع لييى درو يف ال تييدري الع سييكري ،ع لييى الع لييوم والتلن يييات وم نيياهج الت سيييت والل يييادة
وعلى شروط تطبيلها ميدانيا يف تأطت الساكنة وتدبت اجملا .

تنظيم
أسالك
التكوين
بالمعهد

يتوىل املعهد تنظيم التكوين يف سلكن:
• سلك عادي يتو بدبلوم املاسرت يف اإلدارة الرتابية؛
• سلك عا يتو بدبلوم السلك العالي للمعهد؛
تستلر مدة الدراسة لنيل دبلوم السلك ال عييادي سيينتن ،موز عيية ع لييى أرب عيية أ سييدا  ،وتت ضييمن درو سييا نظر ييية
وتطبيلية وندوات وزيارات دراسية وتداري .
ويتللى التالميذ تكوينا مت عييدد التخص صييات يرت كييز ع لييى درو يف ال تييدري الع سييكري ،ع لييى الع لييوم والتلن يييات
ومناهج التسيت والليادة وعلى شروط تطبيلها ميدانيا يف تأطت الساكنة وتدبت اجملا .
يتابع التالميذ خال مدة التكوين ،تداري ميدان ييية لييدى ا لييوالة والع مييا بيياإلدارة الرتاب ييية واملركز ييية ويف أ ييية
إدارة أخرى أو هيئة عمومية أو خاصة .و يييتعن ع لييى التالم يييذ ع نييد نها ييية ال تييدري ت لييديم حبي تييتم مناق شييته
أمام جلنة.
تفت مباراة ولو املعهد يف وجه املرتشحات واملرتشحن:
• الباللن  35سنة على األكثر ع نييد تيياريخ إ جييرا امل بيياراة واحلا صييلن ع لييى أ حييد ا لييدبلومات ا لي
احل يف التوظيا ،على األقل ،يف سلم األجور رقم  10أو يف درجة أو إطار مماثل.

شروط
الترشيح

ختييو

• املوظفن الر ين والباللن  35سيينة ع لييى األك ثيير ع نييد تيياريخ إ جييرا امل بيياراة وامل نييتمن إىل در جيية أو
إطار مرت  ،على األقل ،يف سلم األجور رقم  10أو يف درجة أو إطار مماثل ،ب عييد تييرخي صييري ميين
إدارتهم.
• الباللن من حيت الطو (من ت انتعا أحدية)  1.60مرت على األ قييل بالن سييبة لج نيياث ،و  1.70مييرت
على األقل بالنسبة للذكور؛
• املستوفن لشروط اللدرة البدنية ال يتطلبها الليام باملهام.
• يتم الرتشي الجتياز املباراة عرب التسجيل باملوقع اإللكرتونيhttp://concours.interieur.gov.ma :

صفحة

كيفية
الترشيح

امل عييد للم بيياراة ميين خييال ت عب ئيية ا سييتمارة ط لي الرت شييي  ،تع تييرب هييذه اال سييتمارة ،ب عييد تعبئت هييا وتأك يييد
املعلومات املضمنة بها بصفة نها ية من طرف املرتشحة أو املرتش  ،مبثابة ترشي لالنتلا األولي.
• ت صييب اال سييتمارة املع بييأة واملؤ كييدة ب صييفة نها ييية ييت قاب ليية للت عييديل مب جييرد نها ييية األ جييل املخ صي
للتسجيل اإللكرتوني.

مسطرة
االنتقاء

• ختضع الرتشيحات املسجلة عرب املوقع اإللكرتوني املعد للمباراة النتلا أولي اعتمادا على ثالث معايت
كما هو مبن يف اجلدو التالي:
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00.
معايير االنتقاء األولي
المعيار

الشواهد
العلمية

التجربة
املهنية
السن

مستوى الشهادة
العلمية
 %30من معد االنتلا
التخص
 %30من معد االنتلا

عدد النقط

شهادة االجازة بدون ميزة
شهادة االجازة مبيزة
شهادة املاسرت بدون ميزة
شهادة املاسرت مبيزة
ختص اللانون
ختص االقتصاد
باقي التخصصات
من سنة إىل  3سنوات
أكثر من  3سنوات إىل  6سنوات

التجربة بوزارة
الداخلية
أو باجلماعات الرتابية
ت ذلك
السن أقل من  25سنة
السن بن  25سنة و 29سنة
السن بن  30سنة و 35سنة

0
2
2
4
4
2
1
4
2
0
0
4
2

النسبة

60 %

30 %

10 %

يتم استدعا املرتشحات واملرتشحن امللبولن يف االنتلا األولي الجتياز اختبارات تتكون من:
 )1مرحلة القبول األولي ،وتشمل على اختبارين كتابين:
مسطرة
االنتقاء

 /م )4

أ ) اخت بييار بالل ليية العرب ييية يت ضييمن حتر ييير مو ضييوع حييو م سييتجدات احلكا ميية والتنم ييية الرتاب ييية (3
وتعترب إقصا ية كل نلطة تلل عن  5من 20؛
ب ) اختبار بللة أجنبية يتضمن :
• حت رير موضوع حو املستجدات اللانونية أو السياسية أو االقتصادية أو االجتماعية أو البيئية وتعترب
إقصا ية كل نلطة تلل عن  5من 20؛
• االجابة عن استبيان مت عييدد اخل يييارات أو ذي إجا بييات ق صييتة يتع لي بالثلا فيية وامل عييارف العا ميية ال سيييما
تلك املرتب طيية ب تيياريخ و سييت املؤس سييات الوطن ييية وقوا عييد سييلوك ا ملييواطن ،وتن ظيييم م هييام وزارة الداخل ييية
( 30د  /م .)2
يلبل الجتياز اختبارات مرحلة اللبو النها ي املرتشحات واملرتشحون األوا ل ،املرت بييون ح سي اال سييتحلا ب نييا ع لييى
جمموع النل ا صل عليها يف اختبارات اللبو األولي ،وذلك يف حدود ثالثة أضعاف املناص املتبارى بشأنها ع لييى
األكثر.
 )2مرحلة القبول النهائي  :وتشمل على اختبارين:

أ ) اختبار بسيكو -تلين يتضمن:
• اختبار بسيكو -تلين؛
• اخت بييار تليي مييي ي هييدف لو ضييع املرت شييحة أو املرت شي يف و ضييعية حما كيياة ،فرد ييية و مجاع ييية ،لتل ييييم
املؤهالت التواصلية والسلوك (م .)5
ب ) اختبار شفوي لتلييم قدرات وحوافز املرت شييحات واملرت شييحون ملمار سيية وظي فيية ر جييل ال سييلطة (املعا مييل ، )10
وتعترب إقصا ية كل نلطة تلل عن  8من .20
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تقديم

مدة
التكوين
شروط
الترشيح
والقبول

كيفية
القبول

تعتبررر األاسررات التيةررلردة ل مرردارس الع ررا م ا ررة أ ررلي تع م ررة مررا لعررد البدالبريررا ،لى ررد األ رراس تي ر ر التلم ر ال ت ررا
مباريررات ولرربد املرردارس واملعالررد الع ررا ( )CNCرراملبرو وفراسررا وار ا املبرراراة البطج ررة لبلرربد مرردارس التررد لر (  .) CNAEMو تدررب
األاسات التيةلردة ل مدارس الع ا من فرعل :
 )1فرع األاسات التيةلردة الع م ة والتكجبلب ة :ويشتمل عل ثلثة أاسات هي:
* الرياض ات والفلزداء وع بت املهجدس  * MPSIالفلزداء والك م اء وع بت املهجدس PCSI
TSI
* التكجبلب ا والع بت الصجاع ة
 )2فرع األاسات التيةلردة االاتصاددة والتجارية :ويشتمل عل اسمل لما:
* االاتصاد والتجارة التخصص التكجبلبجي ( * )ECTاالاتصاد والتجارة التخصص الع مي ()ECS
ددوت التدبين نتل ( ،)2ويجتا الط بة فروضا ميرو ة وشفبية ب لرة مجتظمة.
دررتا االقتلررا مررن السررجة األوي ر تي ر السررجة ال اق ررة عل ر أ رراس املعررد السررجبي وا ر ا م ررداوالت مج ررو اللسررا ،و ال سررم تك ررار
السجة األوي  ،ويسم ه في السجة ال اق ة في حدود امللاعد املتبفرة.
شترط في املترشح لألاسات التيةلردة ما دلي :
 أ دد ررب متمدر ررا و دتررالت درا ررته الس ررجة الكتام ررة م ررن ر البدالبريررا ف رري م س رة ل تر ررة والتع ر ا العم رربمة أو م س ررة
ل تع ر ا الكصب ر ي م رررخص له ررا م ررن ابررل و ارة التر ررة البطج ررة والتد رربين املل رري والتع ر ا الع ررايي والبي ر الع م رري ،ويد ررب ا ررد
البدالبريا إحدى ل ه امل سات؛
الت درا ته السجة األوي من
 أال دتجاو عمره  21جة ابل  31د جبر من جة الترش ؛
دررتا اللبررب عررن طريررء االقتلرراء ،ح ر لرربت لججررة االقتلرراء دررل مراررا تر اررب املترشرردل حسررب اال ررتيلا جرراء عل ر درا ررة
امل فات.
اللبررب الاىررااة األاسررات التيةررلردة ل مرردارس الع ررا مشررروط يصررب املترشررح عل ر شررهادة البدالبريررا فرري تحرردى دورتررة ررجة
الترش ر حس ررب املسر ر املرف رربو ف رره ،و مل ررزة مستيس ررن ،علر ر األا ررل ،ويس ررت ن م ررن لر ر ا الش رررط مترش رردب ش ررعبة الع رربت
الرياضر ر ة وش ررعب الع رربت والتكجبلب ررات الكهر ات ررة و الع رربت والتكجبلب ررات امل داق ك ررة ،وف رري ح رردود املجاص ررب الش ررافرة
حسب كل مس .
دل رربت م ر ات و لم ر الس ررجة الكتام رة م ررن ر البدالبريررا املترربفرو عل ر ش ررروط الترش ر لألاس ررات التية ررلردة ل م رردارس الع ررا،
والرافبب في االلتيا بى ه األاسات إقجا العم ات التال ة :هذ العمليات تتم خم اآلجا املحد ل ا)
 وضت رشر يالىا عبررر با ررة  ،e-CPGEاملب رربدة علر املباررت االلكترواررة  ،www.cpge.ac.maأو علر املباررت ارلكترواررة لفةرراء
املتمدرس https://massarservice.men.gov.ma/moutamadris :وا باع التب يىات الباردة في املبات؛
 مس املع بمات املط ب ة بعا ل تب يىات الباردة؛

مسطرة
الترشيح

 اخت ررار ثلثررة أاساتلمسررال  ،املشررار تليىررا فرري الجرردو أ ررف ه ،علر األابررر و ر رىررا حسررب الرفبررة ،و جرردر ارشررارة تير أقرره ف مررا
دخص اخت ارات املرااا العمبم ة ،مجرد حصب املترشح(ة) علر أفةررل ر اررب اللتيررة الرتاسر ة ،ةر مباشرررة االخت ررارات
املر بة لعد االخت ار املدصل ع ه؛
 التص ررددء عل ر ط ررب الترش ر (  ،) validationلع ررد التما ررد م ررن املع بم ررات ال ررباردة خاص ررة ر ا ررب االخت ررارات املط ب ررة ألق رره ال
دمكن ت راء أي تعددل عل ط ب الترش لعد التصددء ع ه ؛
 في حالة عدت املصاداة ،دتا اعتماد آخر اسكة ميفبظة عل املبات في عم ة االقتلاء وا خاذ اللرارات الاىات ة.
ملدبظ ررة :النس رربة ل مترش ردل ال ر دن لررا دتكمجرربا م ررن وض ررت رش ر يالىا عل ر املباا ررت الكاص ررة بى ر ه العم ررة ،ف تع ررل ع رريىا التب رره
ردارة ال اقبية التمل ة التي دتالعب فيىا حال ا درا تىا اصد التماد من صدة املع بمات الكاصة بىا (راا مسار واللن السري).
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 طبر ررت ط ر ررب الترش ر ر و با ع ر رره ف ر رري املد ر ررا املكص ر ررص ل ر ر ل واملص ر رراداة ع ر رره ل ر رردى الس ر ر طات املد ر ررة ( النس ر رربة
ل مترشدل ال دن لا دب ببا  18جة دلبت األو أو البيي إقجا ل ه العم ة)؛
 االحتفاظ ط ب الترش تي حل اردالء ه خل عم ة التسج ل.

يتم ترتيب التالميذ حسب المعلل( ،)Mو يتم احتسابه على الشكل التالي:
170 N3 10 N4
ـــــــــــــــ  +ـــــــــــــــــ M = N1 + N2 – 10 +
20

25

◄ النقطة :N1
▪ تمنح نقطة N1= 0/10 :للطلبة الذين كرروا السنة الختامية من سلك البكالوريا؛
▪ تمنح نقطة N1= 5/10 :للطلبة الذين كرروا السنة األولى من سلك البكالوريا؛
▪ تمنح نقطة N1= 10/10 :للطلبة الذين لم يكرروا بسلك البكالوريا.
◄ النقطة: N2
يتم احتساب النقطة N2على النتو التالي:
M1 + 2M2
 = N2ــــــــــــــــــــــــ
3

طريقة انتقاء
المترشحين
لألقسام
التحضيرية
للمدارس العليا

حيث تمثل:
▪  : M1المعلل العام للسنة األولى من سلك البكالوريا؛
▪  : M2المعلل العام للسنة الختامية من سلك البكالوريا.
◄ النقطة :N3
تمثل نتيجة معادلة خاصة بكل مسلك على حلة ،و حسب نوع البكالوريا و يتم احتسابها
على النتو التالي:
مواد االمتحان الوطني المؤهلة،

مواد االمتحان الجهوي المؤهلة،
مرجحة بمعامالتها


مرجحة بمعامالتها
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =N3

9

يمكن االطالع على المواد المؤهلة و معامالتها في الرفتات الموالية.
مثال :مسلك MPSI
المـــواد الرياضيات
M
المؤهلة

4

المعامل

الفيزياء
P

اللغة
الفرنسية Fr

اللغة العربية Ar

اللغة األجنبية الثانيةLv2

3

1

0.5

0.5

نتتسبN3على الشكل التالي:
4 M + 3 P + 0.5



1 Fr + 0.5 Ar

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ =N3
Lv2
9
◄ النقطة :N4
هي النقطة الممنوحة من طرف أساتذة السنة الختامية من سلك البكالوريبا فبي إطبار مجلبس القسبم،
وتهلف إلى تقييم التلميذ من حيث مستوى قلراته على التأقلم وميوله إلبى التطبور المتواصبل وكبذا
مستوى معلوماته وقلراته التواصلية.
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مسالك األقسام التحضيرية حسب نوع البكالوريا
األقسام

النسبة
المئوية

البكالوريا المطلوبة

الرياضيات والفيزيا وعلوم املهند
MPSI
الفيزيا والكيميا وعلوم املهند
PCSI
التكنولوجيا والعلوم الصناعية
TSI
االقتصاد والتجارة
(التخص التكنولوجي)
ECT
االقتصاد والتجارة
(التخص العلمي)
ECS

العلوم الرياضية
العلوم التجريبية :مسلك العلوم الفيزيا ية
العلوم الرياضية
العلوم التجريبية :مسلك العلوم الفيزيا ية
العلوم التجريبية :مسلك علوم احلياة واألرض والعلوم الزراعية
العلوم و التكنولوجيات الكهربا ية
العلوم و التكنولوجيات امليكانيكية
العلوم االقتصادية والتدبت :مسلك العلوم االقتصادية

%90
%10
%40
%40
%20
%70
%30
75%

العلوم االقتصادية والتدبت :مسلك علوم التدبت ا اسباتي
العلوم الرياضية

%50

العلوم التجريبية

%50

25%

ميكن لطلبة السنة الثانية باألقسام التحضتية الرتشي الجتياز املباريات الوطنية املشرتكة
التالية:
 امل بيياراة الوطن ييية امل شييرتكة لو لييو ب عييا ا ملييدار
( بالنسبة للمسالك التالية,PCSI MPSI :و )TSI؛
 امل بيياراة الوطن ييية لو لييو مييدار ال تييدبت ( CNAEMبالن سييبة للم سييلكن:
ECTو)ECS

واملعا هييد العل يييا CNC

بعض اآلفاق
الدراسية
والمهنية
بعد األقسام
التحضيرية

( للمزيد من املعلومات حو هذه املباريات أنظر الصفحات املوالية من هذه الكراسة )

 املباريات الفرنسية لولو املدار

العليا الفرنسية مثل:

)Concours d’accès aux Écoles Normales Supérieures (ENS
)Concours d’accès à l’École Polytechnique (X
Concours d’accès à Centrale-Supélec (CSE), voie internationale
)Concours commun Mines Ponts (MP
)Concours Communs Polytechniques (CCP
Concours Ecricome
Concours BCE
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مراكز احتضان األقسام التحضريية للمدارس العليا ومناطق االستقطاب.
املذكرة رقم  047x19ب تياريخ  21مياي

مراكز احتضان األقسام التحضتية ومناط االستلطاب يف اجلداو املوالية(حس
 2019يف شأن االلتحا باألقسام التحضتية).
ملحوظة :يسم فل لتالميذ السنة الثانية من األقسام التحضتية أن يتلدموا بطل االنتلا إىل مر كييز آ خيير ملتاب عيية
الدراسة يف نفس املسلك الذي ينتمون إليه.
املسالك

( )MPSI

الرياضيات والفيزياء وعلوم المهندس

مركز االحتضان

عدد املقاعد

ثانوية حممد اخلامس ،بين مال

64

ثانوية ابن عبدون  ،خريبكة
ثانوية حممد اخلامس ،الدار
البيضا

70
175

ثانوية اخلنسا ـ الدار البيضا

105

الثانوية التلنية ا مدية

64

الثانوية التأهيلية الرازي ،اجلديدة

72

ثانوية ابن طاهر ،الراشيدية

96

• أكادميية جهة درعة تافياللت.

ثانوية موالي ادريس  ،فـا

140

• املديريات اإلقليم ييية :فييا  ،صييفرو ،مييوالي يع لييوب،
بوملان.

ثانوية عمر بن اخلطاب  ،مكنا

124

• املديريات اإلقليمية :مكنا

الثانويةالشريا اإلدريسي ،تازة

64

• املديريات اإلقليمية :تازة  -تاونات

ثانوية لسان الدين ابن اخلطي ،
العـيــون

72

ثانوية ابن تيمية ،مراك

•
•
•
•
•

•
•
•
•

ا ملييديريات اإلقليم ييية :بييين مييال  ،أز يييال  ،الفل يييه بيين
صاحل.
املديريات اإلقليمية :خريبكة ،خنيفرة
ا ملييديريات اإلقليم ييية ::عيين ال شي ـ ا حلييي احل سييين ـ
الفدا ـ موالي الرشيد ـ ابن مسيك .سطات .
ا ملييديريات اإلقليم ييية ::أن فييا ـ عيين ال سييبع ا حلييي
ا مدي ـ مديونة.
ا ملييديريات اإلقليم ييية ::ا مد ييية ـ سيييدي
الربنوصي .
اجلد يييدة .سيييدي ب نييور .النوا صيير ـ بر شيييد.
بنسليمان.

 ،احلاج  ،إفران؛

أكادميية جهة العيون الساقية احلمرا ؛
أكادميية جهة كلميم واد نون؛
أكادميية جهة الداخلة وادي الذه .
ا ملييديريات اإلقليم ييية :مييراك  ،شي شيياوة ،ا حلييوز،
قلعة السرا نة ،الرحامنة؛

ثانوية األمت موالي عبد اهلل،آسفي

64

• املديريات اإلقليمية :آسفي ،اليوسفية ،الصويرة.

ثانوية عمر بن عبد العزيز ،وجدة
ثانوية موالي يوسا ،الـــرباط
إعدادية سلمان الفارسي ســـــال

93
137
105

• أكادميية جهة الشر .

اللنيطرة

106

ثانوية رضى السالوي ،أكادير

142

ثانوية موالي احلسن  ،طنجة

70

مركز األقسام التحضتية تطوان

70

ثانوية حممد الساد
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• ا ملييديريات اإلقليم ييية :الر بيياط -سييال -ال صييختات
متارة -اخلميسات.
• ا ملييديريات اإلقليم ييية :اللني طييرة -سيييدي قا سييم –
سيدي سليمان
• أكادميية جهة سو ماسة.
• ا ملييديريات اإلقليم ييية :طن جيية-أ صيييلة ،الف حي -
أجنرة ،العرا  ،وزان.
• ا ملييديريات اإلقليم ييية :ت طييوان ،احل سيييمة ،شف شيياون،
املضي  -الفنيد ؛

الأكاديمية الجهو ية للتربية والتكوين لجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة
المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني

مراكز احتضان األقسام التحضريية للمدارس العليا ومناطق االستقطاب( تابع).
املسالك

مركز االحتضان

عدد
املقاعد

مناطق االستقطاب
•

( ) PSI

الفيزياء وعلوم المهندس

( )TSI

التكنولوجيا والعلوم الصناعية

ثانوية حممد اخلامس ،الدار البيضا

70

الثانوية التلنية الرازي  -اجلديدة

68

ثانوية علبة بن نافع ،الداخلة

• 36
•
• 68

ثانوية عمر بن اخلطاب  -مكنا

68

ثانوية باب الصحرا كلميم

60

ثانوية ابن تيمية  ،مراك

105

ثانوية حممد الساد  ،اللنيطرة

36

ثانوية موالي يوسا ،الـــرباط

68

•
•
•
•
•
•
•

ثانوية موالي ادريس  ،فـا

•

ا ملييديريات اإلقليم ييية :عيين ال شي  ،ا حلييي احل سييين ،ال فييدا ،
موالي رشيد ،ا بيين م سيييك ،أن فييا ،عيين ال سييبع ا حلييي ا مييدي،
مديونة ،ا مدية.
املديريات اإلقليمية :اجلديدة ،سيييدي ب نييور ،سييطات ،بر شيييد،
بنسليمان ،النواصر ،سيدي الربنوصي.
أكادميية جهة الداخلة وادي الذه
أكادميية جهة الشر .
ا ملييديريات اإلقليم ييية :فييا بو ملييان ،صييفرو ،مييوالي يع لييوب،
تازة ،تاونات.
املديريات اإلقليمية :مكنا  ،احلاج  ،إفران؛
أكادميية جهة كلميم واد نون
أكادميية جهة العيون الساقية احلمرا ؛
أكادميية جهة مراك آسفي ؛
أكادميية جهة بين مال خنيفرة ؛
املديريات اإلقليمية :اللنيطرة سيدي قاسم ،سيدي سليمان.
ا ملييديريات اإلقليم ييية :الر بيياط ،سييال ،ال صيختات متييارة،
اخلميسات؛
أكادميية جهة سو ماسة.

ثانوية حممد رضى السالوي أكادير • 70
الثانو ييية التأهيل ييية حم مييد ال سيياد ،
• أكادميية جهة درعة -تافاللت؛
72
ورززات
ثانوية موالي احلسن ،طنجة

 • 70أكادميية جهة طنجة تطوان احلسيمة؛

ثانوية حممد اخلامس ،بين مال

• 64
•
96

الثانوية التلنية ا مدية
الثانوية التلنية ،سطات
ثانوية موالي عبد اهلل،آسفي
ثانوية عمر بن عبد العزيز ،وجدة

•
• 96
• 96
•
• 64

ثانوية سلمان الفارسي ،ســـــال
• 72
•
•
ثانوية حممد رضى السالوي أكدير
• 70
•
مركز األقسام التحضتية تطوان
• 36

الأكاديمية الجهو ية للتربية والتكوين لجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة
المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني

أكادميية جهة بين مال خنيفرة؛
ا ملييديريات اإلقليم ييية :عيين ال شي  ،ا حلييي احل سييين ،ال فييدا ،
موالي رشيد ،ا بيين م سيييك ،أن فييا ،عيين ال سييبع ا حلييي ا مييدي،
مديونة ،ا مدية ،النواصر ،سيدي الربنوصي؛
أكادميية جهة درعة -تافاللت؛
املديريات اإلقليمية :اجلديدة ،سيييدي ب نييور ،سييطات ،بر شيييد،
بنسليمان ،مكنا  ،احلاج  ،إفران؛
أكادميية جهة مراك آسفي؛
أكادميية جهة الشر .
ا ملييديريات اإلقليم ييية :فييا بو ملييان ،صييفرو ،مييوالي يع لييوب،
تازة ،تاونات.
أكادميية جهة الرباط سال اللنيطرة ؛
أكادميية جهة سو ماسة؛
أكادميية جهة العيون الساقية احلمرا ؛
أكادميية جهة الداخلة وادي الذه ؛
أكادميية جهة كلميم واد نون؛
أكادميية جهة طنجة تطوان احلسيمة؛
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مراكز احتضان األقسام التحضريية للمدارس العليا ومناطق االستقطاب( تتمة).
املسالك

االقتصاد والتجارة
التخصص التكنولوجي( ) ECT

مركز االحتضان

عدد
املقاعد

ثانوية اخلنسا  -الدار البيضا

108

الثانوية التلنية الرازي  -اجلديدة

36

الثانوية التلنية  -سطات

72

ثانوية موالي ادريس فـا

72

ثانوية موالي ا

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

املديريات اإلقليمية :عن الش  ،احلي احلسين،
ال فييدا  ،ا بيين م سيييك ،أن فييا ،عيين ال سييبع ا حلييي
ا مدي ،مديونة  ،سيدي الربنوصي؛
املديريات اإلقليمية :اجلديدة ،سيدي بنور،
ا ملييديريات اإلقليم ييية :سييطات ،بر شيييد،
بنسليمان ،ا مدية ،النواصر ،موالي رشيد
ا ملييديريات اإلقليم ييية :فييا بو ملييان ،صييفرو،
موالي يعلوب .تازة ،تاونات.
أكادميية جهة بين مال خنيفرة ؛
املديريات اإلقليمية :مكنا  ،احلاج  ،إفران؛
أكادميية جهة العيون الساقية احلمرا ؛
أكادميية جهة كلميم واد نون؛
أكادميية جهة الداخلة وادي الذه .
أكادميية جهة مراك آسفي.
أكادميية جهة الشر .
ا ملييديريات اإلقليم ييية :اللني طييرة سيييدي قا سييم،
سيدي سليمان.
املديريات اإلقليمية :الر بيياط ،سييال ،ال صييختات
متارة ،اخلميسات؛
أكادميية جهة سو ماسة ؛
أكادميية جهة طنجة تطوان احلسيمة؛
أكادميية جهة درعة -تافاللت؛
املديريات اإلقليمية :اجلديدة ،سيدي بنور ،بيين
سييليمان ،عيين ال شي  ،ا حلييي احل سييين ،ال فييدا ،
أنفا ،النواصر ،برشيد ،سطات.

ثانوية لسان الدين ابن اخلطي ـ العيون

36

ثانوية ابن تيمية ـ مراك
ثانوية عبد الكريم اخلطابي  -الناظور

72
36

ثانوية حممد الساد  ،اللنيطرة

72

ثانوية عمر اخليام  -الرباط

72

ثانوية رضى السالوي أكادير
ثانوية موالي احلسن ـ طنجة
مركز األقسام التحضتية ورزازات

72
36
36

الثانوية التلنية الرازي  -اجلديدة

36

•
•
•
•

72

• أكادميية جهة بين مال خنيفرة.
• املديريات اإلقليمية :مك نييا  ،احلا جي  ،إ فييران؛
فا  ،موالي يعلوب

الثانو ييية التأهيل ييية ال شييريا اإلدري سييي
بتازة

70

• ا ملييديريات اإلقليم ييية :بو ملييان ،صييفرو ،تييازة،
تاونات.

ثانوية باب الصحرا
كلميم

36

ثانوية عمر اخليام
الــــــرباط

72

ثانوية رضى السالوي أكادير

36

ثانوية موالي احلسن ـ طنجة
مركز األقسام التحضتية ورزازات
ثانوية عبد الكريم اخلطابي  -الناظور

36
36
36

ثانوية موالي ا

االقتصاد والتجارة
التخصص العلمي ( ) ECS

صفحة
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•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

أكادميية جهة كلميم واد نون؛
أكادميية جهة الداخلة وادي الذه ؛
أكادميية جهة العيون الساقية احلمرا ؛
أكادميية جهة الرباط سال اللنيطرة؛
املديريات اإلقليمية :ابن مسيك ،عن السبع
مييدي ،مديو نيية  ،سيييدي
ا حلييي ا
الربنوصي ،ا مدية  ،موالي رشيد
أكادميية جهة سو ماسة.
أكادميية جهة مراك آسفي.
أكادميية جهة طنجة تطوان احلسيمة؛
أكادميية جهة درعة تافياللت؛
أكادميية جهة الشر ؛

الأكاديمية الجهو ية للتربية والتكوين لجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة
المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني

المواد المؤهلة لمسالك األقسام التحضيرية ومعامالتها المعتمدة في كل مسلك حسب نوع البكالوريا

المسالك

MPSI

العلوم الرياضية

العلوم التجريبية

العلوم الرياضية

العلوم التجريبية

العلوم
والتكنولوجيات
امليكانيكية

العلوم
والتكنولوجيات
الكهربا ية

العلوم االقتصادية

3

4

2

2

علوم التدبت
ا اسباتي

4

3

3

3

2.5

2.5

العلوم الرياضية

المواد
الرياضيات
العلوم الفيزيا ية
الللة العربية
الللة الفرنسية
الللة األجنبية الثانية
االقتصاد العام واإلحصا
االقتصاد والتنظيم اإلداري للملاوالت
ا اسبة والرياضيات املالية
علوم املهند

PCSI

ECT

العلوم التجريبية

نوع البكالوريا

TSI

ECS

4

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

1

1

1

1

1

1.5

1.5

2

0.5

0.5

0.5

0.5

2

2

1

1

2

0.5

0.75

1.5

0.75

1.5

2

المواد المدرسة بمختلف مسالك األقسام التحضيرية

المسالك
المواد

الرياضيات
والفيزيا وعلوم
املهند
MPSI

الفيزيا
والكيميا
وعلوم املهند
PCSI

التكنولوجيا
والعلوم
الصناعية
TSI

االقتصاد
والتجارة
التخص
التكنولوجي
ECT

االقتصاد
والتجارة
التخص
العلمي
ECS

الرياضيات
العلوم الفيزيا ية
الكيميا
العلوم الصناعية
أشلا املبادرة الشخصية املؤطرة ()TIPE
اإلعالميات
الثلافة العربية والرتمجة
الللة الفرنسية والثلافة العامة
الللة اإلجنليزية والثلافة العامة
اهلندسة امليكانيكية
اهلندسة الكهربا ية
التاريخ و جلرافية السياسية للعام املعاصر
التدبت وعلوم التسيت
االقتصاد واللانون
الرتبية البدنية والرياضة

الأكاديمية الجهو ية للتربية والتكوين لجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة
المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني
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الترشيح

ملف
الترشيح

)Concours National d’accès aux Ecoles de Management (CNAEM
▪ يفت الرتشي يف وجه الطلبة الذين أنهوا السنة األوىل وال سيينة الثان ييية ميين األق سييام التح ضييتية
للمدار العليا يف التخصصات  ECS :و ECT؛
▪ السن أقل من  24سنة عند  31دجنرب من سنة الرتشي ؛
▪ أدا مصاريا امللا وال تلدر ب  700درهم؛
▪ يتم الرتشي باملراكز ال يتابع بها الطلبة دراستهم باألقسام التحضتية للمدار العليا؛
▪ يسم للطلبة الرتش هلذه املباراة ثالث ( )3مرات بصفة متتالية.
يتكون ملا الرتشي من الوثا التالية:
▪ مط بييوع خيياص بالرت شييي للم بيياراة يييتم تعبئ تييه وتوقي عييه ميين طييرف مييدير مر كييز األق سييام
التحضتية للمدار العليا ؛
▪ صورتان شخصيتان؛
▪ نسخة من بطاقة التعريا الوطنية مصاد عليها؛
▪ شهادة مدرسية للسنة األوىل والسنة الثانية من األقسام التحضتية للمدار العليا؛
▪ وصل أدا مصاريا امللا.
تتضمن املباراة اختبارات كتابية وأخرى شفوية:
مسالك األقسام
التحضتية املعنية

تخصص ECS

مكونات
المباراة
تخصص ECT

مواد االختبارات الكتابية
Résumé de texte
Culture arabe et traduction
Anglais
Dissertation de culture générale
Mathématiques et informatique S
L’entreprise et son environnement
Histoire géographie et géopolitique du
monde contemporain
Résumé de texte
Culture arabe et traduction
Anglais
Dissertation de culture générale
Mathématiques T
Gestion- management et informatique
Economie -droit

املدة الزمنية املعامالت
2h
2h
2h
3h
4h
4h

2
2
3
3
10
5

4h

5

2h
2h
2h
3h
4h
4h
4h

2
2
3
3
6
8
6

االختبارات الشفوية:
يتلدم الجتياز االختبارات الشفوية الطلبة الناجحون يف االختبارات الكتابية وتتم كما يلي:
المدة الزمنية
مواد المباراة
مقابلة فردية
مقالبة حول موضوع
اللغة اإلنجليزية
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Entretien individuel
Entretien à thème
Anglais

30 mn
30 mn
30 mn

الأكاديمية الجهو ية للتربية والتكوين لجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة
المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني

الئحة المؤسسات المشاركة في
CNAEM المباراة الوطنية لولوج مدارس التدبير

ENCG Agadir

ENCG Settat

Site web : www.encg-agadir.ac.ma
Tél : 0528225739/48
Fax : 0528225741
E-mail :encg-agadir@uiz.ac.ma
Adresse : ENCG BP 37/S 80000 Agadir

Site web : www.encg-settat.ma
Tél : 0523401063/0523401202
Fax : 0523401362
E-mail :fatima.mouslik@uhp.ac.ma
Adresse : Km3 route Casablanca BP 658, Settat

ENCG Casablanca

ENCG Marrakech

Site web : www.encgcasa.ac.ma
Site web : www.encg.ucam.ac.ma
Tél : 0522660852
Tél : 0524304692
Fax : 0522660143
Fax : 0524308397
E-mail : encgcasa@encgcasa.ac.ma
E-mail :encg@encg.ucam.ac.ma
Adresse : Beau site Ain Sebaa-Casablanca BP Adresse : ENCG Av.Allal el Fassi BP 3748
2725, Ain Sebaa-Casablanca
Amerchich - Marrakech

ENCG El jadida

ENCG Fès

Site web : www.encgj.ucd.ac.ma
Site web : www.encg-usmba.ma
Tél : 0523394435
Tél : 0619999960/70
Fax : 0523394808
Fax : 0645099504
Adresse :Angle Avenue Ahmed Chaouki et rue E-mail :encg.fes@usmba.ac.ma
de Fès – BP 122 – 24000 El Jadida
Adresse : 15 rue des Almohades BP 81A FVN

ENCG Kénitra

ENCG Tanger

Site web : www.encgk.ac.ma
Tél : 0537329421
Fax : 0537375637
E-mail :info@encgk.ma
Adresse : Campus Universitaire BP 1420, 14000
Kénitra

Site web : www.encgt.ma
Tél : 0539313487/88/89
Fax : 0539313493
E-mail :encg@encgt.ma
Adresse : Route de l’aéroport, BP 1255, Tanger

ENCG Oujda

ENCG Dakhla

Site web : www.encgo.ump.ma
Site web : http://www.encg-dakhla.ac.ma/
Tél : 0536506983/85/89
Fixe: +212-528227125
Fax : 0536506984
Fax: +212-528227260
E-mail :adminencgo@gmail.com
Email: encgd@uiz.ac.ma
Adresse : Complexe universitaire BP 658 – Adresse: BP 32/S Agadir, Maroc
)(عنوان مؤقت يف انتظار استكما بنا امللر بالداخلة
Oujda principale 60000
UIR - Rabat Business School (1)
Site web: http://www.uir.ac.ma/PGE
Tél : +212 (0) 5 30 10 30 88 /4056 / 4102
E-mail : rbs.info@uir.ac.ma
Adresse : Campus de l’UIR, Technopolis
Rocade de Rabat-Salé
11100 – Sala Al Jadida - Maroc
. درهم في السنة77000  مراريف اللراسة ترل إلى حوالي:  مؤسسة خاصةUIR - Rabat Business School : )1(
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الأكاديمية الجهو ية للتربية والتكوين لجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة
المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني

Concours National Commun d’Admission dans les Établissements de Formation
)d’Ingénieurs et Établissements Assimilés (CNC
▪

الترشيح

ملف الترشيح

ي فييت الرت شييي يف و جييه الطل بيية املمدر سيين أو األ حييرار ا لييذين أن هييوا ال سيينة األوىل وال سيينة الثان ييية ميين
األقسام التحضتية للمدار العليا الوطنية أو الدولية  ،عمومية أو خصوصية يف التخصصات MP :
 ,PSI,TSI,أو ما يعادهلا؛
السن أقل من  24سنة عند  31دجنرب من سنة الرتشي ؛
أدا مصاريا امللا وال تلدر ب  500درهم؛
يتم الرتشي باملراكز ال يتابع بها الطلبة دراستهم باألقسام التحضتية للمدار العليا؛
يسم للطلبة الرتش هلذه املباراة ثالث ( )3مرات بصفة متتالية.

▪
▪
▪
▪
يتكون ملا الرتشي من الوثا التالية:
▪ مطبوع خاص بالرتشي للمباراة ) (fiche n°1يتم تعبئ تيه وتوقي عيه مين طيرف ميدير مر كيز األق سيام
التحضتية للمدار العليا؛
▪ مط بيوع ) TIPE (fiche n°2يييتم تعبئ تييه وتوقي عييه ميين طييرف مييدير مر كييز األق سييام التح ضييتية
واألستاذ املؤطر؛
▪ وصل أدا مصاريا امللا.

تتضمن املباراة اختبارات كتابية وأخرى شفوية:
▪ االختبارات الكتابية:
مواد المباراة

مكونات المباراة

Mathématiques I
Mathématiques II
Culture arabe et traduction
Physique I
Physique II
Anglais
Français
Informatique
Chimie
Sciences Industrielles
Technologies et Sciences
Industrielles
▪

MP
المدة
4h
4h
2h
4h
4h
2h
4h
2h
2h
4h

PSI

معامل
7
7
3
5
5
3
4
3
3
4

معامل
5.5
5.5
3
5.5
5.5
3
4
3
3
6

المدة
4h
4h
2h
4h
4h
2h
4h
2h
3h
4h

TSI
المدة
4h
4h
2h
4h
4h
2h
4h
2h
2h

معامل
6
6
3
5
5
3
4
3
2

6h

7

االختبارات الشفوية:

يتلدم الجتياز االختبارات الشفوية الطلبة الناجحون يف االختبارات الكتابية وتتم كما يلي:
مواد المباراة ومعامالتها
Mathématiques
Sciences Physiques
Sciences Industrielles
TIPE
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MP
5
3

PSI
3
3

4

4

TSI
5
3
2
4
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الئحة المؤسسات المشاركة في
CNC المباراة الوطنية المشتركة لولوج المدارس العليا
Académie Internationale Mohamed VI de l’Aviation
Civile (AIAC)
Site web : www.aiac.ma
Tél : 0522539619/0522538480
Fax : 0522539779
E-mail :a.menou@onda.ma
Adresse : Aéroport Mohamed V Nouacer Casablanca
Ecole Hassania des Travaux Publics (EHTP)
Site web : www.ehtp.ac.ma
Tél : 0520420515/0520420512
Fax : 0520420510/0522230717
E-mail : dace@ehtp.ac.ma
Adresse : Km7,route d’El jadida BP8108 Oasis-Casablanca
Ecole Nationale Supérieure d’Electricité et de
Mécanique (ENSEM)
Site web : www.ensem.ac.ma
Tél : 0522254916/0522231322/0522231280
Fax : 0522231299 -- E-mail : directeur@ensem.ac.ma
Adresse : Km7,route d’El jadida BP8118 Oasis-Casablanca
Ecole Centrale de Casablanca (ECC)
Site web : www.centrale-casablanca.ma
Tél : 00212522493500
Fax : 00212522493520
E-mail :contact@ centrale-casablanca.ma
Adresse : Technopark,route de Nouaceur,angle Rs114 et
CT 1029, Casablanca, Maroc
Ecole Royale Navale (ERN)
Tél : 0522272296
Fax : 0522221672 -- E-mail :ernmr@yahoo.com
Adresse : Boulvardsourjdid – Casablanca
Institut National des Postes et Télécommunication
(INPT)
Site web : www.inpt.ac.ma
Tél : 0538002700/0537773077/0538002800
Fax : 0537773044
E-mail :benameur@inpt.ac.ma/azami@inpt.ac.ma
Adresse : Avenue Allal el Fassi , Rabat Instituts
Ecole Supérieure de Génie Biomédical (ESGB)
Site web : www.um6ss.ma
Tél : 0529035767/87-05227873010522787281/0522786029
E-mail :information@um6ss.ma
Adresse : Zénith millenium, bâtiment 6, Sidi Maarouf,
Casablanca
Réseau des Ecoles Nationales des SciencesAppliquées
ENSA et Ecoles Nationales Supérieures des Arts et
Métiers ENSAM et ENSET
(2 ENSAM–Mèknes et Casablanca; 11 ENSA: Agadir,
Al Hoceima, El Jadida, Fès, Kénitra, Khouribga,
Marrakech, Oujda, Safi, Tanger, Tétouan et 2 ENSET–
Rabat et Mohammedia )
Point de contact : ENSA-Kénitra, Campus
Universitaire, B.P 241, Kénitra, Maroc.
Tél : 0537 329 448
Fax : 0537 329 247
Email : hmina@univ-ibntofail.ac.ma
Site web : www.univ-ibntofail.ac.ma/ensak
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Ecole Mohammadia d’Ingénieurs (EMI)
Site web : www.emi.ac.ma
Tél : 0537687150
Fax : 0537778853
E-mail :abidi@emi.ac.ma/ tahiri@emi.ac.ma
Adresse : Avenue ibn sina BP.765 Rabat - Agdal
Institut Agronomique et Vétérinaire Hassan II (IAV)
Site web : www.iav.ac.ma
Tél : 0537775838/0935/8468-0537680180
Fax : 0537775845/8135
E-mail :iav@mtds.com/dg@iav.ac.ma
Adresse : Avenue Allal el Fassi BP 6202 Rabat Instituts
Ecole Supérieure des Industries du Textile et de l’Habillement
(ESITH)
Site web : www.esith.ac.ma
Tél : 0522234124/0522985038/0522234152
Fax : 0522231585 -- E-mail :esith@esith.ac.ma
Adresse : Route d’Eljadida Km8, BP7731, Oulja Casablanca
Institut National de Statistique et d’Economie Appliquée (INSEA)
Site web : www.insea.ac.ma
Tél : 0537770927/4859/60
Fax : 0537779457
E-mail :directeur@insea.ac.ma/a.fazouane@insea.ac.ma
Adresse : Avenue Allal el Fassi BP 6217 Rabat Instituts
Ecole Royale de l’Air (ERA BEFRA)
Tél : 0537760362/0537760446/0524447917/0524435796
Fax : 0524438412
Adresse : Ecole Royale de l’Air, Marrakech 4000
Ecole des Sciences de l’Information (ESI)
Site web : www.esi.ac.ma
Tél : 0537774904/0537774907/0537774913
Fax : 0537770232
E-mail :esi@esi.ac.ma
Adresse : Avenue Allal el Fassi BP 6204 Rabat Instituts
Ecole Nationale Supérieure des Mines de Rabat (Mines -Rabat)
Site web : www.mines -Rabat.ma
Tél : 0537680230/0537770557/0537770081
Fax : 0537771055
E-mail : ouad@enim.ac.ma
Adresse : rue Hajahmedcherkaoui BP753, Rabat Agdal
Ecole Nationale Supérieure d’Informatique et d’Analyse des
Systèmes (ENSIAS)
Site web : www.ensias.ma
Tél : 0537777317/0537778579/0537675486
Fax : 0537777230
E-mail :m.essaaidi@ensias.ma
Adresse : Madinat al irfane, rue abdellahregragui,BP 713 Rabat Agdal
Réseau des Faculté des Sciences et Techniques FST(8 FST : Béni

Mellal, Errachidia, Fès, Marrakech,
Mohammadia, Settat, Tanger et Al Hoceima)
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أهداف التكوين

تهدف املدرسة ا مدية للمهندسن إىل تكوين مهندسي الدولة يف عدة مسالك علمية و تلنية.
يييدوم الت كييوين ثييالث ( )3سيينوات ،حي صييل ب عييدها الطا لي املت خيير ع لييى دب لييوم مه نييد
التخصصات التالية:
Génie Minéral
)Génie MIS (Modélisation et Informatique Scientifique
Génie des Procédés Industriels
Génie Électrique
Génie Réseaux et télécommunications

مدة التكوين
والتخصصات

•
•
•
•
•

دو ليية يف

Génie Civil
Génie Industriel
Génie Informatique
Génie Mécanique

•
•
•
•

مبوازاة هذا التكوين يتللى الطلبة املهند سيون تكوي نيا ع سيكريا ميين ا خلير ن در جية ضياب احت يياط
يف اللوات املسلحة امللكية.
السنة األولى:




شروط الترشيح




الفئة (أ) :طلبة األقسام التحضتية للمدار العليا للمهندسن ()CPGE؛
الفئة (ب) :الطلبة احلاصلون على DEUG:أو  DEUTيف التخصصات التالية:
✓  SMA,SMIبالنسبة لكليات العلوم
✓  MIPبالنسبة لكليات العلوم والتلنيات ()FST
الفئة ( ) :الطلبة احلاصلون على اإلجازة يف (  )SMA, SMI, SMPمن كليات العلوم أو
كليات العلوم والتلنيات (.)FST
بالنسبة للحاصلن على  DEUGأو  :DEUTاحلصو على معدالت ( )S1,S2,S3,S4
تساوي أو تفو  ، 20/12.5واحلصو على الدبلوم خال أربعة فصو  .وأن ال يتجاوز سن
املرتش  22سنة يف تاريخ املباراة.

السنة األولى:

كيفية القبول

مسطرة الترشيح

عنوان المؤسسة

 الفئة (أ) :اجتياز املباراة الوطنية بنجاح؛
 الفئة (ب))1:انتلا أولي؛
 )2اختبارات كتابية يف املادتن التاليتن :الرياضيات والفيزيا (ملرر السلك
األو اجلامعي لكليات العلوم)؛
 الفئة ( ) :انتلا بنا على دراسة امللا.

راجع إعالن املباراة الذي تصدره املؤسسة كل سنة وتنشره على موقعها اإللكرتوني
ترسل طلبات الرتشي خال اآلجا ا ددة عن طري الربيد إىل السيد مدير املدرسة.
املدرسة ا مدية للمهندسن  ،شارع ابن سينا  ،ص.ب،765 :أكدا ــ الرباط.
اهلاتا 037 77 26 47 :ــ الفاكس 037 77 88 53 :ــ املوقع اإللكرتونيwww.emi.ac:
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تهدف املدرسة احلسنية لألشلا العمومية إىل تكوين أطر عليا متخصصة يف جماالت الصناعة والبح
العلمي وميادين متعددة كاهلندسة املدنية ،اإلعالميات ،اهلندسة الصناعية ،أنظمة االتصا  ،األرصاد
اجلوية والبيئة وعلوم اإلعالم اجللرايف.

أهداف
التكوين

يدوم التكوين ثالث سنوات ،حيصل بعدها الطال املتخر على دبلوم مهند
•

Génie Civil :

مدة
التكوين
والتخصصات

صفحة

)Infrastructures de transport (IT
)Ingénierie du Bâtiment (IB

•

Génie Electrique :
Electrotechnique
et
Automatismes
)Industriels (EAI
)Electronique et Télécommunication (ET

-

دولة يف أحد التخصصات:
•

Ingénierie de l'hydraulique et de
)l'Environnement (IHE
• Ingénierie de la Ville et de
)l'Environnement (IVE
• Génie Informatique
• Sciences de l’Information
Géographique

-

شروط
الترشيح

السنة األولى:
 الفئة (أ) :طلبة األقسام التحضتية للمدار العليا للمهندسن ()CPGE؛
 الفئة (ب) :الطلبة احلاصلون على الشهادة اجلامعية فـــي الدراسات العلمية : DEUGختص
 SMA, SMI, SMPأو ما يعادهلا ،مع احلصو على األقل على ميزة ( ) Assez Bienيف كل
فصل من الفصو الثالثة األوىل؛
 أن ال يتجاوز سن املرتش  23سنة بتاريخ 31دجنرب من سنة الرتشي .

كيفية
القبول

السنة األولى:
 الفئة (أ) :اجتياز املباراة الوطنية ( )CNCبنجاح؛
 الفئة (ب) )1 :انتلا أولي بنا على نتا ج الدورات الثالث األوىل ()S1-S2-S3؛
 )2اختبارات كتابية يف املواد التالية :الرياضيات ،الفيزيا ؛
)3ملابلة مع جلنة املباراة (التواصل بالللة الفرنسية).

مسطرة
الترشيح

أنظر إعالن املباراة الذي تصدره املؤسسة كل سنة وتنشره على موقعها اإللكرتوني

عنوان
المؤسسة

المدرسة الحسنية لألشغال العمومية ،كلم  7طريق الجديدة ،ص.ب 8108الوازيس ،الدار البيضاء.
الهاتف0522230710:ــ الموقع اإللكترونيwww.ehtp.ac.ma:
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أهداف
التكوين

ي هييدف الت كييوين إىل إ عييداد أ طيير عل يييا متخص صيية يف جمييا املعلوم يييات :ال شييبكات واالت صييا ،هند سيية الربجم يييات
وأنظمة التدبت واملساعدة على اختاذ اللرار.
ثالث سنوات( ،سنتان جذع مشرتك  +سنة التخص ) حيصل بعدها الطال املت خيير ع لييى دب لييوم مه نييد دو ليية
يف التخصصات التالية:
• Ingénierie du Web et Informatique Mobile

مدة
التكوين
والدبلوم

)• Sécurité des systèmes d’information(SSI
• Ingénierie des Systèmes embarqués et
mobiles
• Ingénierie Intelligence Artificielle

ميكن أيضا حتضت دبلوم ماسرت متخص

• E –Management et Business
)intelligence (eMBI
)• Ingénierie e – Logistique(IeL
)• Génie logiciel (GL
• Ingénierie Digitale pour la Finance

:
- Ingénierie pour la Finance et la Gestion des Risques

- Internet des Objets et Services Mobiles
- Systèmes Embarqués pour l’Automobile
ميكن أيضا حتضت دبلوم ماسرت Science des Données et BIG DATA :

شروط
الترشيح

كيفية
القبول

السنة األوىل:
 الفئة (أ):طلبة األقسام التحضتية للمدار العليا للمهندسن.
 SMأو
 الفئة (ب):الطلبة احلاصلون على الشهادة اجلامعية فـــي الدراسات العلمية DEUGختص
 SMIلسنة الرتشي ،أو ما يعاد هييذه ال شييهادات  ( ،شييريطة أن حي صييلوا علي هييا خييال سيينتن جييامعيتن
مبيزة مستحسن واحدة على األقل ،أو مبيزة حسن واحدة على األقل يف حالة تكرار إحدى السنتن).
 السن أقل من  22سنة يف  31دجنرب من سنة الرتشي .
السنة األوىل:
 الفئة (أ) :اجتياز املباراة الوطنية املشرتكة ( )CNCبنجاح.
 الفئة (ب):
 )1انتلا أولي؛
 )2اختبارات كتابية يف مادتي الرياضيات والفيزيا (ملرر السلك األو اجلامعي ،خت صي

رياضيات).

ملف
الترشيح

عنوان
المؤسسة

الفئة (ب) :التسجيل اللبلي يف املباراة يتم عرب األنرتنيت  +إر سييا ن سييخ رقم ييية ( )scannéeلك شييوف ن لي
الدراسة اجلامعية ونسخة رقمية لشهادة البكالوريا إىل الربيد اإللكرتوني اخلاص باملباراة.
الوثا الواج اإلدال بها بعد قبو املرتش :
 طل خطي يتضمن بإيضاح مجيع املعلومات املتعللة باملرتش ؛
 نسخ طب األصل لكشوف نل الفصو S1و S2و S3وS4
 شهادة النجاح يف DEUG؛
 شهادة البكالوريا؛
 نسخة طب األصل مصاد عليها من بطاقة التعريا الوطنية ؛
شارع محـمد بن عبد هللا الركراكي ص.ب 713 :مدينة العرفان الرباط ؛
الهاتف0537778579:ــ الموقع اإللكترونيwww.ensias.ma/ :
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أهداف
التكوين

يهدف املعهد إىل تكوين مهندسي الدولة يف جما التكنولوجيات احلديثة لجعالم و االتصا .
يدوم التكوين باملعهد ثالث سنوات ،حيصل بعدها الطال املتخر على دبلوم مه نييد
التالية:

مدة
التكوين
والدبلوم

• Ingénieur Confiance Numérique
• Ingénieur Smart Information and
 Communication TechnologySmart ICT
• Ingénieur Développement des
Services Numériques

الدو ليية يف أ حييد التخص صييات

• Ingénieur des Sciences de Données(Data
)engineering
• Ingénieur Cloud et IOT
• Ingénieur Innovation et AMOA
• Ingénieur des Systèmes & Services Numériques

السنة األولى :الرتشي مفتوح يف وجه:
 الفئة (أ) :طلبة األقسام التحضتية الذين اجتازوا بنجاح املباراة الوطنية لولو مدار املهندسن؛
 ، DEUGيف التخص صييات التال ييية الف ئيية (ب) :الطل بيية احلا صييلون ع لييى DEUST - DEUP
شروط
الترشيح

 SM,SMI,SMA,SMP,MIPلل سيينة اجلار ييية(وخال سيينتن ب عييد البكالور يييا) ،شييرط احل صييو ع لييى
ميزتن على األقل خال S3،S2 ،S1أوS4

 أال يتجاوز سن املرتش  22سنة يف  31دجنرب من سنة الرتشي .
السنة الثانية  :يشرتط يف املرتش أن يكون:
 حاصال على إجازة يف العلوم  Mathématique, Physique, Informatique؛
السنة األولى:

كيفية
القبول

ملف
الترشيح

عنوان
المؤسسة

صفحة

 الفئة (أ) :اجتياز املباراة الوطنية بنجاح ؛
 الفئة (ب) )1 :انتلا أولي؛
 )2اختبارات كتابية يف مادتي الرياضيات إعالميات و الفيزيا (ملرر السلك األو
اجلامعي ،ختص رياضيات)؛
 )3ملابلة وتهم املرتشحن امللبولن يف االختبارات الكتابية.
السنة الثانية )1 :انتلا أولي؛
 )2اختبارات كتابية؛
 )3ملابلة وتهم املرتشحن امللبولن يف االختبارات الكتابية.
يتكون ملا الرتشي الجتياز مباراة االلتحا بالسنة األوىل بالنسبة للفئة (ب) ،من الوثا التالية:
 مطبوع الرتشي للمشاركة يف املباراة يتم حتميله عرب موقع املؤسسة؛
 نسخ طب األصل لكشوف النل خال الفصو األربعة اجلامعية؛
 نسخ طب األصل لشهادة النجاح يف السنة الثانية اجلامعية؛
 نسخة طب األصل لشهادة البكالوريا مصاد عليها ،الصفحتن األمامية واخللفية))recto et verso؛
 نسخة طب األصل مصاد عليها من بطاقة التعريا الوطنية ؛
 2 ظرفان حيمالن طابعا بريديا ،واسم وعنوان املرتش .
ملحوظة:
 ملا الرتشي يتم إيداعه باملعهد أو بعثه عرب الربيد على عنوان املعهد يف اآلجا ا ددة؛وضع الوثا املتبلية (بيان نل وشهادة النجاح )S4شخصيا يوم املباراة ،وال تلبل عرب الربيد.
مصلحة الشؤون الطالبية ـ مباراة ولو السنة األوىل  ،املعهد الوطين للربيد و املواصالت ،شارع عال الفاسي ،ص ب6201 :
مدينة العرفان الرباط .ـ ـ اهلاتا 0537773079 :ــ املوقع اإللكرتونيwww.inpt.ac.ma :
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أهداف
التكوين

يهدف التكوين إىل إعداد أطر عليا متخصصة يف اإلحصا و الدميو رافيا و االقتصاد.
يدوم التكوين ثالث ( )3سنوات ،تتو بنيل دبلوم مهند

مدة التكوين
والدبلوم

دولة يف التخصصات التالية:

• Recherche Opérationnelle et Aide à la Décision
• Statistique - Économie Appliquée
• Data et software engineering

• Data sciences
• Actuariat – Finance
• Statistique – Démographie

شروط
الترشيح

السنة األوىل :الرتشي مفتوح يف وجه:
 الفئة (أ) :الطلبة الذين اجتازوا بنجاح املباراة الوطنية لولو مدار املهندسن بعد قضا سنتن
باألقسام التحضتية؛
 الفئة (ب) :الطلبة احلاصلون على الشهادة اجلامعية فـــي الدراسات العلمية DEUGأو CUES
ختص  MPأو  SMIأو ما يعاد هذه الشهادات( ،خال السنة اجلارية أو املاضية) شريطة:
 استيفا على األقل  16وحدة خال السنتن األولتن من اإلجازة؛
 احلصو على معد يساوي أو يفو  12/20يف  3فصو من بن )(S4,S3,S2,S1؛
 أال يتجاوز سن املرتش  24سنة يف  31دجنرب من سنة الرتشي .
السنة الثانية :يفت الرتشي لولو السنة الثانية باملعهد:
 للحاصلن على اإلجازة ( )Bac+3يف العلوم االقتصادية أو العلوم الرياضية أو الشواهد املعادلة
هلا (.شريطة أن يكونوا قد حصلوا على اإلجازة يف ثالث سنوات ،وعلى معد يساوي أو يفو
 20/12خال أربعة فصو على األقل؛

كيفية
القبول

السنة األوىل :يتم اللبو عن طري :
 بالنسبة للفئة (أ) :اجتياز املباراة الوطنية بنجاح؛
 بالنسبة للفئة (ب):
 )1انتلا أولي؛
 )2اختبارات كتابية يف املواد التالية :الرياضيات والللة العربية ،الللة الفرنسية (ملرر
األقسام التحضتية ،ختص رياضيات عليا ورياضيات خاصة).
السنة الثانية :يتم اللبو عن طري :
 )1انتلا أولي؛
 )2اختبارات كتابية؛

عنوان
المؤسسة

املعهد الوطين لجحصا التطبيلي ،ص.ب ، 6217 :مدينة العرفان ،الرباط ــ اهلاتا0537 77 48 59/60 :

املوقع اإللكرتونيwww.insea.ac.ma:
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أهداف
التكوين

ت هييدف املدر سيية الوطن ييية العل يييا للم عييادن بالر بيياط إىل ت كييوين أ طيير عل يييا ( مهند سييي الدو ليية) متخص صيية ومؤه ليية
لتحمل املسؤولية يف اللطاعات املرتبطة بالصناعة اإلنتاجية واخلدمات.
يدوم التكوين ثالث ( )3سنوات ،تتو بنيل دبلوم مهند

مدة
التكوين
والدبلوم

دولة يف التخصصات التالية:

• Matériaux et contrôle qualité

• Génie Energétique

• Electromécanique
• Génie Industriel

•
•
•
•

• Génie géologique Hydro
géotechnique et Minier

Environnement et Sécurité Industriels
Ingénierie des Procédés Industriels
)Aménagement, Exploitation et Protection du Sol et Sous SoL (AEP3S
Management des Systèmes d’Information et de Production
)(MSIP

السنة األوىل:
الفئة (أ) :طلبة األقسام التحضتية للمدار
الفئة (ب) :الطلبة احلاصلون على:
•  DEUGأو  DEUTأو مل يعادهلا يف التخصصات التالية:
✓  SM,SMI,SMP,SMCبالنسبة لكليات العلوم
✓  MP,PCبالنسبة لكليات العلوم والتلنيات ()FST
•  DUTأو  DEUPيف التخصصات التالية:

العليا للمهندسن)MP,PSI,TSI( :؛

Mécanique, Electrique ou Informatique

شروط
الترشيح

• احلصو على ميزتن واحدة يف السنة األوىل ( S1و ) S2وواحدة يف ( S3عدم تكرار اية سنة).؛

• احلصو على معد عام الفصو الثالثة يساوي أو يفو . 20/13
• أال يتجاوز سن املرتش  22سنة يف  31دجنرب من سنة الرتشي
الطلبة احلاصلون على اإلجازة يف العلوم من  FSخت صي  SM,SMI,SMP,SMCأو مين  FSTخت صي
 informatique, Mathématiques, physiqueللسنة اجلار يية  ،شيرط احل صيو ع ليى م ييزة يف ال سينة
االوىل وميزة يف السنة الثانية  +احلصو على م عيد السدا سييات S1إىل S5ي فيو أو ي سياوي 20/13؛ وأال
يتجاوز سن املرتش  23سنة يف سنة الرتشي .

السنة الثانية:

احلاصلون على املاسرت  :شرط احلصو على  3ميزات (ميزة ل كيل سينة) .واحل صيو ع ليى م عيد عيام للف صيو
الستة لججازة( )S1-S6وللفصو الثالثة األوىل من سلك املا سيرت ال ي ليل عين  ، 20/13ك ميا ي شيرتط
أن ال يتجاوز سن املرتش  25سنة عند موعد املباراة.

القبول بالسنة األوىل:
كيفية
القبول

 بالنسبة للمرتشحن من األقسام التحضتية :اجتياز املباراة الوطنية بنجاح؛
بالن سييبة للحا صييلن ع لييى،-DEUG DEUST -DUT–DEUPاإل جييازة يف الع لييوم(من  FSأو
،)FSTخيضع املرتشحون النتلا أولي ثم الختبارات كتابية يف املادتن ال تياليتن :الريا ضييات( Analyse
 )et Algèbreوالفيزيا ()Electricité et Mécanique؛

القبول بالسنة الثانية:

 خيضع املرتشحون النتلا أولي ثم اختبارات كتابية و تهم املرتشحن امللبولن يف االنتلا األولي .

مسطرة
الترشيح

أنظر إعالن املباراة الذي تصدره املؤسسة كل سنة وتنشره على موقعها اإللكرتوني

عنوان
المؤسسة

املدرسة الوطنية العليا للمعادن ،شارع احلا أمحد الشرقاوي ،ص.ب،753 :أكدا  ،الربــاط ـــ
اهلاتا 0537 68 02 28/29/30 :ــ ـ املوقع اإللكرتونيwww.mines-rabat.ma :

صفحة
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أهداف
التكوين

ت هييدف املدر سيية الوطن ييية العل يييا للكهر بييا وامليكان يييك إىل ت كييوين أ طيير عل يييا ( مهند سيي الدو ليية) يف جمييا
اهلندسة امليكانيكية و اهلندسة الكهربا ية.
يدوم التكوين باملدرسة ثالث ( ) 3سنوات( ،ال سيينة األوىل جييذع م شييرتك ،ال سيينة الثان ييية و الثال ثيية خت صي
تتو بنيل دبلوم مهند دولة يف التخصصات التالية:

مدة
التكوين
والدبلوم

• GI, Réseaux et Base de données
• Génie des Systèmes Mécaniques
• Qualité Maintenance et Sécurité
Industrielle
• Génie électrique systèmes
embarqués et
télécommunication

)

• Génie des Systèmes Électriques
• Génie Industriel et logistique
• Automatique et Informatique
Industriels
• Construction Mécanique et
Production Intégrée
• Procédés Industriel et Plasturgie

يشرتط يف املرتشح الراغب يف االلتحاق بالسنة األوىل أن يكون:
 الفئة (أ) :من طلبة األقسام التحضتية للمدار

العليا للمهندسن؛

 الفئة (ب) :من طلبة احلاصلن على دبلوم الدراسات اجلامعية العامة ( )DEUGختص
شروط
الترشيح

رياضيات،

فيزيا أو إعالميات ،أو ما يعادهلا شرط احلصو على األقل على ميزة مستحسن،وأن يبلغ  22سنة
على األكثر يف تاريخ إجرا املباراة ؛
 الفئة ( ) :من بن احلاصلن على الدبلوم اجلامعي يف التكنولوجيا ( )DUTختص

هندسة

ميكانيكية  ،هندسة كهربا ية أو هندسة إعالميات ( Génie Mécanique, Génie Electrique

..)et Génie Informatique
السنة األولى:
 الفئة (أ) :اجتياز املباراة الوطنية املشرتكة بنجاح؛
كيفية
القبول

 الفئة (ب) :انتلا أولي  اختبارات كتابية يف املواد التالية :الرياضيات ،الفيزيا والللة الفرنسية؛
 الفئة ( ) :انتلا بنا على دراسة ملا الرتشي .

مسطرة
الترشيح

أنظر إعالن املباراة الذي تصدره املؤسسة كل سنة وتنشره على موقعها اإللكرتوني

عنوان
المؤسسة

املدرسة الوطنية العليا للكهربا وامليكانيك  ،طري اجلديدة كلم  ، 7ص.ب  ، 8118الوازيس الدار البيضا
اهلاتا0522 23 07 89 :ــ املوقع اإللكرتونيwww.ensem.ac.ma/ :
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أهداف
التكوين

تهدف املدرسة العليا لصناعات النسيج واأللب سيية إىل ت كييوين أ طيير عل يييا متخص صيية يف جمييا الن سيييج واأللب سيية ،
اللوجستيك أو إدارة املنتو .
توفر املؤسسة تكوينا يف سلكن:
 سلك املهندسني؛ سلك اإلجازة املهنية؛يدوم التكوين باملدرسة ثالث ( )3سنوات ،حيصل بعدها الطال املتخر على:
• إجازة مهنية يف أحد التخصصات التالية:
• دبلوم مهندس دولة يف أحد التخصصات التالية:

مدة

 Génie industriel
 Informatique et management des
systèmes

التكوين
والدبلوم

شروط
الترشيح

كيفية
القبول

صفحة

 Gestion de Production Textile
 Gestion de Production Habillement
 Développement en Habillement
 Gestion de la Chaine Logistique
 Gestion des Achats et Sourcing

ملحوظة:الطلبة الذين سيلجون املدرسة سيساهمون يف مصاريا التكوين مببلغ  25000درهم سنويا ،ويعفى
من هييذه امل صيياريا الطل بيية ا لييذين اج تييازوا بن جيياح امل بيياراة الوطن ييية امل شييرتكة (  )CNCواملرت بييون ميين بيين 600
األوا ييل يف م سييلك MPSIو 10األوا ييل يف م سييلك PCSIو 10األوا ييل يف م سييلك  .TSIمييع إمكان ييية ا سييتفادة
الطلبة اللاطنن خار الدار البيضا من الداخلية وذلك يف حدود امللاعد املتوفرة.
أ .سلك املهندسني :يشرتط يف املرتشح الراغب يف االلتحاق بالسنة األوىل أن يكون:
 الفئة (أ) :من طلبة األقسام التحضتية للمدار العليا للمهندسن() TSI,MPSI, PCSI,؛
 الفئة (ب) :من بن:
 احلاصلن على دبلوم الدراسات اجلامعية العامة ()DEUG : MP et PC؛ احلاصلن على دبلوم الدراسات اجلامعية التلنية( DEUT: Génie Chimique ,électrique et)Mécanique
 احلاصلن على شهادة التلين العالي ( )BTS :Génie électrique et Mécanique؛ احلاصلن على الدبلوم اجلامعي يف التكنولوجيا ( :)DUT()Génie électrique , Mécanique, Procédés et Maintenance industrielle؛
 احلاصلن على دبلوم تلين متخص (:)DTS()Génie électrique , Mécanique et Climatique ;Textiles ;Chimie-Parachimie؛
 باللا على األكثر  24سنة يف تاريخ إجرا املباراة.
ب.سلك اإلجازة املهنية :يشرتط يف املرتشح الراغب يف االلتحاق بالسنة األوىل أن يكون:
 حاصال على شهادة البكالوريا (شعبة علمية أو شعبة االقتصاد والتدبت)؛ باللا على األكثر  23سنة يف تاريخ إجرا املباراة؛أ -سلك املهندسني:
 الفئة (أ) :اجتياز املباراة الوطنية بنجاح؛ الف ئيية (ب) :انت لييا أو لييي  اخت بييارات كتاب ييية يف ا ملييواد التال ييية :الريا ضيييات ،الفيز يييا والل لييةالفرنسية  ملابلة مع جلنة املباراة؛
ب -سلك اإلجازة املهنية :انت لييا أو لييي  اخت بييارات كتاب ييية يف ا ملييواد التال ييية :الريا ضيييات ،الفيز يييا والل ليية
الفرنسية  ملابلة مع جلنة املباراة.
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ملف
الترشيح

سلك اإلجازة المهنية
سلك المهندسين
  1صورة حديثة للمرتش (ة)؛ بطاقة الرتشي ملباراة سلك املهندسن؛  1ظييرف مت نييرب حي مييل اال سييم الكا مييل وع نييوان  -نسخة من بطاقة التعريا الوطنية؛املرتش (ة)؛
 شييهادة مدر سييية لل سيينة الثان ييية ميين سييلكالبكالوريا؛
  1صورة حديثة للمرتش (ة)؛ ب يييان ن لي ل سييك ا جلييذوع امل شييرتكة و سييلك نسخة من بطاقة التعريا الوطنية؛البكالوريا؛
 نسخة مصاد عليها من شهادة البكالوريا؛ شييهادة الن جيياح بال سيينتن األوىل والثان ييية (ب عييد  -وصل أدا مصاريا املشاركة يف املباراة (حيتفظاملرتش بنسخة منه).
البكالوريا)؛
يب عي هييذا امل لييا عييرب الرب يييد اإللكرتو نييي ع لييى
 بيان نل السلك األو اجلامعي؛املوقع اخلاص بالرتشي :
 و صييل أدا م صيياريا امل شيياركة يف امل بيياراةhttp://admissions.esith.ac.ma
(حيتفظ املرتش بنسخة منه).

أدا م صيياريا امل شيياركة يف امل بيياراة ( 500در هييم) ع لييى احل سيياب ا خليياص باملدر سيية املف تييوح لييدى وكا ليية
التجاري وفا بنك .رقم احلساب007780000217500000005775 :
عنوان
المؤسسة

المدرسة العليا لصناعات النسيج واأللبسة
ص.ب  -7731األلفة ،طريق الجديدة ،كلم  8الدار البيضاء
الهاتف0522 23 41 24 / 52 / 65 :
الموقع اإللكترونيwww.esith.ac.ma :
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أهداف التكوين

يهدف الت كييوين بأكادمي ييية حم مييد ال سيياد الدول ييية لل طييتان ا ملييدني إىل إ عييداد أ طيير عل يييا متخص صيية
ومؤهلة للعمل يف جما الطتان املدني و املالحة اجلوية.

مدة التكوين
والدبلوم

سينوات حي صييل ب عييدها الطا لي املت خيير ع لييى دب لييوم
 -1سلللك املهند سللني :يييدوم الت كييوين ثييالث ( )3ي
مهند يف التخصصات التالية:
Génie Informatique
Génie industriel et productique
Ingénierie Contrôleur de la navigation
aérienne

▪
▪
▪

Génie électrique électronique et
télécommunications
Ingénierie en Électronique de la
sécurité aérienne

▪
▪

 -2سلك املاسرت :يدوم التكوين سنتان ( )2حيصل بعدها الطال املتخر على دبلوم:
•Master en Electronique de la sécurité aérienne
•Master en Gestion du Trafic Aérien

 .1سلك املهندسني :يشرتط يف املرتش الرا

يف االلتحا بالسنة األوىل من سلك املهندسن:

الفئة (أ):

شروط الترشيح

كيفية القبول

ميين طل بيية األق سييام التح ضييتية لل مييدار العل يييا ،املل بييولن بامت ييياز ت Grands Admisت يف
املباراة الوطنية املشرتكة ،أو الناجحن يف نفس املباراة املعفين من االختبارات الشفوية :
( املسالك املعنية TSI ، MPSI :و .) PCSI
الفئة (ب):
من طلبة األقسام التحضتية ال نيياجحن يف االمتحا نييات امل شييرتكة للل بييو األو لييي لل مييدار
العليا للمهندسن للموسم اجلاري ( املسالك املعنية TSI ، MPSI :و .) PCSI
 .2سلك املاسرت:
 التخ صي  Master en Electronique de la sécurité aérienneمف تييوح يف و جييه حيياملي
اإل جييازة التلن ييية أو مييا يعاد هلييا يف أ حييد التخص صييات التال يييةElectronique - :
Electrotechnique -Automatique
 التخ صي  Master en Gestion du Trafic Aérienمف تييوح يف و جييه حيياملي اإل جييازة
العلمية أو التلنية أو ما يعادهلا.
 -1سلك املهندسني :يتم اللبو بالسنة األوىل من سلك املهندسن على الشكل التالي:
 مباشرة بالنسبة ملرتشحي الفئة (أ)؛
 عن طري مباراة ،تشمل اخت بييارات شييفوية يف ا ملييواد التال ييية :الريا ضيييات ،الفيز يييا و الل ليية
اإلجنليزية ،بالنسبة ملرتشحي الفئة (ب) الذين مت قبو ترشيحهم.
 -2سلك املاسرت :يتم اللبو عن طري انتلا ثم اختبارات (يف املواد :الريا ضيييات والل ليية اإلجنليز ييية)
Master en Electronique de la
 +را ييز سيييكو ت لييين  +ف حي طيييب( ،بالن سييبة لتخ صي
sécurité aérienneتضاف مادة الفيزيا إىل مواد االختبار).

ملف الترشيح
عنوان المؤسسة

صفحة

حس نوع الرتشي  ،للمزيد من املعلومات ميكن زيارة موقع املؤسسة www.aiac.ac.ma :
العنوان :مطار حممد اخلامس ــ النواصر ــ الدارالبيضا .
اهلاتا0522 53 96 19 / 0522 53 96 59 :ــ املوقع اإللكرتونيwww.onda.ma :
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Ingénieur Généraliste

التخصص بسلك المهندسين

Les lauréats du Concours National Commun (CNC) inscrits à l’école
Centrale de Casablanca passeront un oral spécifique, mutualisé avec
l’oral du concours centrale Supélec.

نظام المؤسسة

Les frais de scolarité s’élèvent à 50000 DH/an.
Technopark, Route de Nouaceur, angle Rs 114 et CT 1029,
Casablanca, MAROC.
Tél : 00212522493500
Fax : 00212522493520
E-mail : contact@centrale-casablanca.ma

عنوان المؤسسة

Site web : http://www.centrale-casablanca.ma

Génie biomédical

التخصص بسلك المهندسين

Les frais de scolarité pour Les lauréats du Concours
National Commun (CNC) s’élèvent à 50000 DH/an.

نظام المؤسسة

Zénith mellinium, Bâtiment 6,Sidi maarouf Casablanca, MAROC.
Tél : 0529035767/75/87 – 0522787301 – 0522787281 - 0522786029
E-mail : information@um6ss.ma

عنوان المؤسسة

Site web : http://www.um6ss.ma

صفحة
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تقديم
شروط
الترشيح

ت هييدف هييذه التكوي نييات ا لي ت سييتلر سيينتن درا سيييتن إىل إ عييداد أ طيير ذات مييؤهالت علم ييية وتكنولوج ييية
ومهنية تستجي حلاجيات اللطاعات املنتجة على الصعيدين اجلهوي والوطين.
ك مييا مي كيين حليياملي شييهادة ا لييتلين ال عييالي  -عيين طر يي ن ظييام اجل سييور -متاب عيية الدرا سيية بييبعا مؤس سييات
التعليم العالي.
يشرتط للرتشي مايلي:
 احلصو على شهادة البكالوريا أو شهادة معادلة هلا يف أحد التخصصات املناسبة للتكوين؛
 أال يتجاوز سن املرتش (ة)  23سنة عند متم شهر شتنرب من سنة الرتشي .

كيفية
الترشيح

الحصول على القن السري للتلميذ:
 ـــ بالنسبة للتالميذ املتمدرسن املرتشحن الجتياز امتحانات البكالوريا :ي الت لييدم بط لي ال ليين ال سييري ميينإدارة مؤسستهم التعليمية؛
 بالن سييبة للمرت شييحن األ حييرار الجت ييياز امت حييان البكالور يييا ،ي أ خييد ال ليين ال سييري ميين البوا بيية اخلا صييةباملرتشحن األحرار https://candidaturebac.men.gov.ma :
الت لييدم بط لي ال ليين ال سييري ميين املدير ييية اإلقليم ييية
 ـــ بالنسبة للتالميذ احلاصلن على شهادة البكالوريا(املركز اإلقليمي ملنظومة اإلعالم).
مراحل التسجيل:
  )1يلوم املرتش بولو بوابة شهادة التلين العالي  e-BTSواملوجودة على املوقع اإللكرتوني : https://e-bts.men.gov.ma أو على املوقع اإللكرتوني تفضا املتمدر ت عرب الراب : https://massarservice.men.gov.ma/moutamadris مع إدخا رمز تمسارت ( )Code MSSARواللن السري،  )2يلوم املرتش بولو اخلانة اخلاصة بأقسام حتضت شهادة التلين العالي؛  )3يضع املرتش ترشيحه يف املكان املخص للتسجيل ()Candidature au BTS؛  )4ملواصلة مراحل التسجيل ،يلوم املرتش مبل مجيع اخلانات ال حتمل عالمة (*)؛  )5ميكن لكل مرتش إدخا تليتات على بطاقة الرتشي قبل الضل على زر « » Validation؛  )6بعد الضل على زر «  » Validationال ميكن إدخا أي تليت على بطاقة الرتشي ؛طبع بطاقة الرتشي ؛
  )7بعد املصادقة على الرتشي « » Validation  )8لتت بييع عمل ييية الت سييجيل (  )Suivi de candidatureي إد خييا ر مييز التلم يييذ ت م سييار ت ( Code )MASSARواللن السري؛
 مالحظة :يف حالة عدم الضل ع لييى زر «  » Validationيُؤ خييذ ب عيين االعت بييار آ خيير ت ليييت يف بطا قيية الرت شيييإىل حدود تاريخ نهاية التسجيل ،وبالتالي طبع بطاقة الرتشي ..

مسطرة
االنتقاء

 اعتماد املعد العام ا صل عليه يف امتحانات البكالوريا؛
 تطبي كلما أمكن ذلك حصي بنسبة 75 %للشع التكنولوجية واملهنية و 25%لباقي الشع ؛
 ح صيير عييدد الطل بيية يف 30طال بييا ب كييل ق سييم ،ويف حا ليية ت سييجيل أ قييل ميين  10طل بيية بالل سييم يييتم حتو يييل
املسجلن إىل أقرب مركز يتوفر على نفس التخص كلما أمكن ذلك.

مواصفات
التكوين
نظام
التقويم

 يعتمد على الللة الفرنسية كللة للتدريس خال سن التكوين؛
 يلوم الطلبة بتداري داخل ملاوالت صناعية وخدماتية ملدد متفاوتة ،يلدم الطال بعدها تلريرا حو التدري ؛
 يعتمد التلويم على املراقبة املستمرة ( )25%وامتحان آخر السنة ()75 %؛
 امتحان نهاية السنة الثانية ينظم على الصعيد الوطين حس كل ختص ؛
 ال يسم بتكرار السنة األوىل ،وقد يسم بتكرار السنة الثانية بلرار من جملس اللسم.

الأكاديمية الجهو ية للتربية والتكوين لجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة
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مراكز التكوين لنيل شهادة التقني العالي( )BTSحسب نوع البكالوريا المطلوبة لكل تخصص ومناطق االستقطاب
البكالوريا المطلوبة

التخىص

مناطق االستقطاب(األكاديميات الجهوية )

مركز االحتضان

الثانوية التقنية  -فاس
العلبببوم والتكنولوجيبببات ثانوية موالي اسماعيل-مكناس
الكهربائية
العلبببوم والتكنولوجيبببات ثانوية ابن سينا -القنيطرة
تطوير نظم اإلعالم الميكانيكية
ثانوية ابن الهيثم – ور ات
 Développementالعلوم الرياضية أ
ثانوية لسان اللين بن الخطيب -العيون
des systèmes
العلوم الرياضية ب
d’information
الثانوية المرجعية لال خليجة ب اللاخلة
العلومالفيزيائية
علوم التياة واألرض
الثانوية التقنية -كلميم
العلوم الزراعية
ثانوية البادسي ب التسيمة
ثانوية ابن سينا  -تاونات
ثانوية المغرب العربي – وجلة
الثانوية التقنية  -سطات
ثانوية التسن الثاني – مراكش
ثانوية المغرب العربي – وجلة

األنظمة والشبكات
المعلوماتية
Système et
Réseaux
Informatiques

العلبببوم والتكنولوجيبببات ثانوية متمل الخامس-الرويرة
الكهربائية
العلبببوم والتكنولوجيبببات
ثانوية اإلدريسي-أكادير
الميكانيكية
العلوم الرياضية أ
ثانوية الخوار مي – آسفي
العلوم الرياضية ب
العلوم الفيزيائية
ثانوية الخوار مي ب اللارالبيضاء
البكالوريا المهنية مسببلك
ثانوية متمل الخامس – بني مالل
الرببببيانة المعلوماتيببببة
والشبكات
ثانوية الفارابي – سبببال
ثانوية لسان اللين بن الخطيب -العيون
الثانوية التقنية ب الرشيلية

الوسائط المتعددة
وتصميم مواقع
الويب
Multimédia
et conception
web

العلبببوم والتكنولوجيبببات
الكهربائية
العلبببوم والتكنولوجيبببات ثانوية متمل السادس – مراكش
الميكانيكية
العلوم الرياضية أ
العلوم الرياضية ب
العلومالفيزيائية
علوم التياة واألرض
الثانوية التأهيلية التقنية شيشاوة
العلوم الزراعية
الثانوية التأهيلية التقنية تا ة

صفحة
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المبببليريات اإلقليميبببة :فببباس -صبببفرو -مبببوالي
يعقوب -بولمان بأكاديمية جهة فاس مكناس
المببليريات اإلقليميببة :مكنبباس -التاجببب -إفببران
بأكاديمية جهة فاس مكناس
أكاديمية جهة بني مالل خنيفرة
أكاديمية جهة الرباط سال القنيطرة
أكاديمية جهة درعة تافياللت
أكاديمية جهة سوس ماسة
أكاديمية جهة العيون الساقية التمراء
أكاديمية جهة اللاخلة واد الذهب
أكاديمية جهة كلميم واد نون
أكاديمية جهة طنجة تطوان التسيمة
المليريات اإلقليمية :تاونات -تا ة
أكاديمية جهة الشرق
أكاديمية جهة اللار البيضاء سطات
أكاديمية جهة مراكش آسفي
أكاديمية جهة الشرق
أكاديمية جهة درعة تافياللت
المببليريات اإلقليميببة :الرببويرة -الرحامنببة -قلعببة
السراغنة – شيشاوة – مراكش – التو بأكاديمية
جهة مراكش آسفي
أكاديمية جهة سوس ماسة
أكاديمية جهة كلميم واد نون
المببليريات اإلقليميببة :آسببفي -اليوسببفية بأكاديميببة
جهة مراكش آسفي
أكاديمية جهة اللار البيضاء سطات
أكاديمية جهة بني مالل خنيفرة
أكاديمية جهة فاس مكناس
أكاديمية جهة الرباط سال القنيطرة
أكاديمية جهة طنجة تطوان التسيمة
أكاديمية جهة العيون الساقية التمراء
أكاديمية جهة اللاخلة واد الذهب
أكاديمية جهة الشرق
أكاديمية جهة درعة تافياللت
المليريبببة اإلقليميبببة :التبببو – مبببراكش -قلعبببة
السببراغنة – الرحامنببة بأكاديميببة جهببة مببراكش
آسفي ؛
أكاديمية جهة سوس ماسة
أكاديمية جهة العيون الساقية التمراء
أكاديمية جهة كلميم واد نون
أكاديمية جهة اللاخلة واد الذهب
المليرية اإلقليمية :شيشبباوة  -آسببفي – اليوسببفية -
الرويرة  -أكاديمية جهة مراكش آسفي
أكاديمية جهة اللار البيضاء سطات
أكاديمية جهة بني مالل خنيفرة
أكاديمية جهة فاس مكناس
أكاديمية جهة الرباط سال القنيطرة
أكاديمية جهة طنجة تطوان التسيمة

الأكاديمية الجهو ية للتربية والتكوين لجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة
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مراكز التكوين لنيل شهادة التقني العالي( )BTSحسب نوع البكالوريا المطلوبة لكل تخصص ومناطق االستقطاب( تابع )
التخىص

البكالوريا المطلوبة

فنون
وصناعات
الطباعة

فنون تطبيقية
البكالوريببا المهنيببة مسببلك ترببميم
األ ياء
العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية
البكالوريا المهنية مسلك
• الترنيع الميكانيكي
• صناعة الطائرات
• صناعة البنيات المعلنية

المواد اللدنية
والمركبة

مركز االحتضان

ثانوية الليمون ب الرباط

جميع جهات المملكة

ثانوية الخوار مي
اللارالبيضببباء

جميع جهات المملكة

ثانوية الخوار مي – البيضببباء

البناء

العلوم والتكنولوجيات الكهربائية
العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية
العلوم الرياضية أ
العلوم الرياضية ب
العلوم الفيزيائية
علوم التياة واألرض
العلوم الزراعية
البكالوريا المهنية مسلك:
• رسم البناء
• أوراش البناء

ثانوية الرا ي الجليلة

ثانوية الليمون – الربببباط

ثانوية التسن الثاني – مراكش

ثانوية اإلدريسي-أكادير
العلوم والتكنولوجيات الكهربائية
العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية
العلوم الرياضية أ
الكهروحيليات
العلوم الرياضية ب
الثانوية التقنية – سطات
–النظم اآللية-
العلوم الفيزيائية؛
البكالوريببببببا المهنيببببببة مسببببببلك
الثانويببببة التقنيببببة الببببرا ي –
اإللكترونيك وأجهزة التواصل
الجليلة
ثانوية المغرب العربي – وجلة

ثانويبببببببببة الخبببببببببوار مي ب
اللارالبيضاء

تقنو -تجاري

العلوم والتكنولوجيات الكهربائية
العلبببببببببوم والتكنولوجيبببببببببات
الميكانيكية
العلوم الرياضية أ
العلوم الرياضية ب
العلوم الفيزيائية
البكالوريا المهنية مسلك
• النظم اإللكترونية والرقمية
• اإللكترونيك وأجهزة التواصل

مناطق االستقطاب (األكاديميات الجهوية)

ثانويبببببببببة الخبببببببببوار مي ب
اللارالبيضاء

الثانوية التقنية – فببباس
ثانوية الخوار مي ب آسفي

الأكاديمية الجهو ية للتربية والتكوين لجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة
المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني

المليريات اإلقليمية :أنفا التي التسني ،عين الشق ،موالي رشيل،
بن مسيك ،الفلا ،عين السبع ،سيلي البرنوصي ،النواصر ،مليونة،
المتملية ،برشيل بنسليمان بأكاديمية جهة اللار البيضاء سطات

المليريات اإلقليمية :الجليلة سطات سيلي بنور بأكاديمية
جهة اللار البيضاء سطات
أكاديمية جهة بني مالل خنيفرة
أكاديمية جهة الرباط سال القنيطرة
أكاديمية جهة طنجة تطوان التسيمة
أكاديمية جهة الشرق
أكاديمية جهة فاس مكناس
أكاديمية جهة مراكش آسفي ؛
أكاديمية جهة سوس ماسة ؛
أكاديمية جهة درعة تافياللت؛
أكاديمية جهة العيون الساقية التمراء؛
أكاديمية جهة كلميم واد نون؛
أكاديمية جهة اللاخلة واد الذهب.
أكاديمية جهة سوس ماسة
أكاديمية جهة كلميم واد نون
أكاديمية جهة العيون الساقية التمراء
أكاديمية جهة اللاخلة واد الذهب
أكاديمية جهة طنجة تطوان التسيمة
أكاديمية جهة الشرق
أكاديمية جهة درعة تافياللت
المببليريات اإلقليميببة :برشببيل -سببطات -بنسببليمان بأكاديميببة جهببة
اللارالبيضاء سطات؛
أكاديمية جهة بني مالل خنيفرة
أكاديمية جهة فاس مكناس
المببليريات اإلقليميببة :الجليببلة  -سببيلي بنببور بأكاديميببة جهببة
اللارالبيضاء سطات؛
أكاديمية جهة مراكش آسفي
المليريات اإلقليمية :أنفا التي التسني ،عين الشبقن مبوالي رشبيل،
بن مسيك ،الفلا ،عين السبع ،سيلي البرنوصي ،النواصر ،مليونبة،
المتملية بأكاديمية جهة اللارالبيضاء سطات؛
أكاديمية جهة الرباط سال القنيطرة

أكاديمية جهة اللار البيضاء سطات
أكاديمية جهة سوس ماسة
أكاديمية جهة العيون الساقية التمراء
أكاديمية جهة كلميم واد نون
أكاديمية جهة اللاخلة واد الذهب
أكاديمية جهة فاس مكناس
أكاديمية جهة الرباط سال القنيطرة
أكاديمية جهة طنجة تطوان التسيمة
أكاديمية جهة الشرق
أكاديمية جهة درعة تافياللت
أكاديمية جهة مراكش آسفي
أكاديمية جهة بني مالل خنيفرة

صفحة
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مراكز التكوين لنيل شهادة التقني العالي( )BTSحسب نوع البكالوريا المطلوبة لكل تخصص ومناطق االستقطاب( تابع )
التخىص

البكالوريا المطلوبة

العلوم االقترادية
علوم التلبير المتاسباتي
العلوم الرياضية أ
العلوم الرياضية ب
العلوم الفيزيائية
التدبير السياحي علوم التياة واألرض
 Managementالعلوم الزراعية
 Touristiqueاآلداب
العلوم اإلنسانية
البكالوريا المهنية مسلك:
• تسيير ضيعة فالحية
• فنون الطبخ
• خلمات الطعامة

التدبير التجاري

العلوم االقترادية
علوم التلبير المتاسباتي
العلوم الرياضية أ
العلوم الرياضية ب
العلوم الفيزيائية
علوم التياة واألرض
العلوم الزراعية
البكالوريا المهنية مسلك
• التجارة
• المتاسبة
• اللوجستيك

تقنيات الكهرباء

العلبببببببوم و التكنولوجيبببببببات
الكهربائية
العلوم الرياضية "ب"
البكالوريا المهنية مسلك
• الريانة الرناعية
• اإللكترونيببببببك وأجهببببببزة
التواصل

القالبية

العلبببببببوم والتكنولوجيبببببببات
الميكانيكية
البكالوريا المهنية مسلك
• الترنيع الميكانيكي
• صناعة الطائرات
• صناعة البنيات المعلنية

مركز االحتضان

ثانوية يوسف بن تاشفين
أكادير
ثانوية متمل الخامس-الرويرة
الثانوية التقنية فاس

ثانوية الخوار مي شفشاون

ثانوية الخنساء – اللار البيضببباء

ثانوية موالي يوسف طنجة

الثانوية التقنية الرا ي  -الجليلة

ثانوية المسيرة الخضراء
تزنيت

ثانوية موالي عبل للا
سيلي قاسبببم
ثانوية المهلي بن بركة وجلة

ثانوية الفارابي – سال

صفحة
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أكاديمية جهة سوس ماسة
أكاديمية جهة كلميم واد نون
أكاديمية جهة درعة تافياللت
أكاديمية جهة اللاخلة واد الذهب
أكاديمية جهة العيون الساقية التمراء
أكاديمية جهة مراكش آسفي
أكاديمية جهة اللار البيضاء سطات
أكاديمية جهة فاس مكناس
أكاديمية جهة الشرق
أكاديمية جهة بني مالل خنيفرة
أكاديمية جهة طنجة تطوان التسيمة
أكاديمية جهة الرباط سال القنيطرة
المليريات اإلقليمية :أنفا  ،سطات ،برشيل ،بنسليمان ،سبيلي
بنور،التي التسني ،عين الشق ،موالي رشبيل ،ببن مسبيك،
الفبلا ،عببين السبببع ،سبيلي البرنوصببي ،النواصببر ،مليونببة،
المتملية ،بأكاديمية جهة اللار البيضاء سطات
أكاديمية جهة الرباط سال القنيطرة

أكاديمية جهة طنجة تطوان التسيمة

ثانوية الخوار مي
اللار البيضببباء

173

مناطق االستقطاب (األكاديميات الجهوية )

ثانوية الخوار مي اللارالبيضببباء

أكاديمية جهة الشرق
أكاديمية جهة فاس مكناس
المليريببة اإلقليميببة :الجليببلة بأكاديميببة جهببة الببلار البيضبباء
سطات
أكاديمية جهة مراكش آسفي
أكاديمية جهة بني مالل خنيفرة
أكاديمية جهة سوس ماسة
أكاديمية جهة درعة تافياللت
أكاديمية جهة العيون الساقية التمراء
أكاديمية جهة كلميم واد نون
أكاديمية جهة اللاخلة واد الذهب
أكاديمية جهة اللار البيضاء سطات
أكاديمية جهة كلميم واد نون
أكاديمية جهة العيون الساقية التمراء
أكاديمية جهة اللاخلة واد الذهب
المليريات اإلقليمية :القنيطرة -سيلي قاسم -سيلي سليمان
بأكاديمية جهة الرباط سال القنيطرة
أكاديمية جهة فاس مكناس
أكاديمية جهة الشرق
أكاديمية جهة طنجة تطوان التسيمة
أكاديمية جهة درعة تافياللت
المليريات اإلقليمية :الرباط -سال -الخميسات -صخيرات
تمارة بأكاديمية جهة الرباط سال القنيطرة
أكاديمية جهة بني مالل خنيفرة
أكاديمية جهة مراكش آسفي
أكاديمية جهة سوس ماسة

جميع جهات المملكة

الأكاديمية الجهو ية للتربية والتكوين لجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة
المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني

مراكز التكوين لنيل شهادة التقني العالي( )BTSحسب نوع البكالوريا المطلوبة لكل تخصص ومناطق االستقطاب (تابع)
التخىص

الصيانة
الصناعية

مركز االحتضان

البكالوريا المطلوبة
العلوم والتكنولوجيات الكهربائية
العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية
العلوم الرياضية ب
العلوم الرياضية أ
العلومالفيزيائية

ثانوية ابن سينا
القنيطرة

البكالوريا المهنية مسلك
• الريانة الرناعية
• اإللكترونيك وأجهزة التواصل

اإلنتاجياتية

العلببببببببوم والتكنولوجيببببببببات
الكهربائية
العلببببببببوم والتكنولوجيببببببببات
الميكانيكية
العلوم الرياضية أ
العلوم الرياضية ب
العلوم الفيزيائية
البكالوريا المهنية مسلك
• الترنيع الميكانيكي
• صناعة الطائرات
• صناعة البنيات المعلنية

الطاقية

العلوم والتكنولوجيات الكهربائية
العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية
العلوم الرياضية أ
العلوم الرياضية ب
العلوم الفيزيائية
البكالوريا المهنية مسلك
• التبريل وتكييف الهواء
• الطاقببات المتجببلدة خيببار نظببم
الطاقة الشمسية

ثانوية يوسف بن تاشفين
أكادير
ثانوية الرا ي الجليلة

ثانوية موالي اسماعيل
مكناس
ثانوية الخوار مي
اللارالبيضببباء
ثانوية متمل السادس –
مراكش

الثانوية التقنية – الرشيلية

مناطق االستقطاب (األكاديميات الجهوية )

جميع جهات المملكة

أكاديمية جهة سوس ماسة
أكاديمية جهة كلميم واد نون
أكاديمية جهة العيون الساقية التمراء
أكاديمية جهة اللاخلة واد الذهب
أكاديمية جهة درعة تافياللت
المليريات اإلقليمية :الجليلة برشيل سطات سيلي
بنور بأكاديمية جهة اللار البيضاء سطات
أكاديمية جهة طنجة تطوان التسيمة
أكاديمية جهة فاس مكناس

أكاديمية جهة الشرق
المليريات اإلقليمية :أنفا التي التسني ،عين الشق،
موالي رشيل ،بن مسيك ،الفلا ،عين السبع ،سيلي
البرنوصي ،النواصر ،مليونة ،المتملية ،بنسليمان
بأكاديمية جهة اللار البيضاء سطات
أكاديمية جهة الرباط سال القنيطرة
أكاديمية جهة مراكش آسفي
أكاديمية جهة بني مالل خنيفرة

جميع جهات المملكة

العلوم والتكنولوجيات الكهربائية
العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية
مسلك الصيانة الصناعية

صيانة
السيارات

البكالوريا المهنية مسلك
• الريانة الرناعية
• الترنيع الميكانيكي
• اإللكترونيك وأجهزة التواصل
• صببيانة المركبببات المتتركببة-
خيار السيارات

ثانوية موالي اسماعيل
مكناس

الأكاديمية الجهو ية للتربية والتكوين لجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة
المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني

جميع جهات المملكة

صفحة
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مراكز التكوين لنيل شهادة التقني العالي( )BTSحسب نوع البكالوريا المطلوبة لكل تخصص ومناطق االستقطاب (تابع)
التخىص

البكالوريا المطلوبة

السمعي
البصري

جميع مسالك البكالوريا

مناطق االستقطاب (األكاديميات الجهوية )

مركز االحتضان

جميع جهات المملكة

ثانوية الليمون  -الربببباط
ثانوية المغرب العربي وجلة
الثانوية التقنية – فببباس

المحاسبة
والتسيير

العلوم االقترادية
علوم التلبير المتاسباتي
العلوم الرياضية أ
العلوم الرياضية ب
العلوم الفيزيائية
علوم التياة واألرض
العلوم الزراعية
البكالوريا المهنية مسلك
• التجارة
• المتاسبة
• اللوجستيك

ثانوية موالي يوسف طنجة
ثانوية الرا ي – الجليلة
ثانوية متمل السادس – مراكش
ثانوية اب ن سينا -تاونات
الثانوية التقنية الفارابي  -سبببال
ثانوية المسيرة الخضراء تزنيت
ثانوية األمير م عبل للا سيلي قاسم
ثانوية ابن الهيتم ور ا ات
ثانوية اإلدريسي -أكادير
الثانوية التقنية – سطات
ثانوية الخنساء – البيضببباء

تدبير
المقاوالت
الصغرى
والمتوسطة

العلوم االقترادية
علوم التلبير المتاسباتي
العلوم الرياضية أ
العلوم الرياضية ب
العلومالفيزيائية
علوم التياة واألرض
العلوم الزراعية
البكالوريا المهنية مسلك
• تسيير ضيعة فالحية
• التجارة
• المتاسبة
• اللوجستيك

ثانوية تساوت -قلعة السراغنة
الثانوية التقنية ب الرشيلية
الثانوية التقنية ب تا ة
ثانوية لالخليجة ب اللاخلة
ثانوية المهلي بن بركة وجلة
الثانوية التقنية شيشاوة
ثانوية موالي اسماعيل بمكناس
ثانوية الليمون ب الرباط
ثانوية ابن سينا القنيطرة

صفحة
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أكاديمية جهة الشرق
المليريات اإلقليمية :مكناس فباس بولمبان إفبران التاجبب
صفرو موالي يعقوب بأكاديمية جهة فاس مكناس
أكاديمية جهة طنجة تطوان التسيمة
أكاديمية جهة اللار البيضاء سطات
أكاديمية جهة مراكش آسفي
أكاديمية جهة بني مالل خنيفرة
المببليريات اإلقليميببة :تاونببات ،تببا ة بأكاديميببة جهببة فبباس
مكناس
المليريات اإلقليميبة:الرباط -سبال -الخميسبات -صبخيرات
تمارة بأكاديمية جهة الرباط سال القنيطرة
أكاديمية جهة سوس ماسة
أكاديمية جهة العيون الساقية التمراء
أكاديمية جهة كلميم واد نون
أكاديمية جهة اللاخلة واد الذهب
المليريات اإلقليمية:القنيطرة -سيلي قاسم -سيلي سليمان
أكاديمية جهة درعة تافياللت
أكاديمية جهة سوس ماسة
المليريات اإلقليميبة :الجليبلة برشبيل سبطات سبيلي بنبور
بأكاديمية جهة اللار البيضاء سطات
المليريات اإلقليمية :أنفا التي التسني ،عين الشق ،موالي
رشيل ،بن مسيك ،الفبلا ،عبين السببع ،سبيلي البرنوصبي،
النواصر ،مليونة ،المتملية ،بنسليمان بأكاديمية جهة اللار
البيضاء سطات
المليريات اإلقليميبة :الرحامنبة -قلعبة السبراغنة  -آسبفي-
اليوسفية بأكاديمية جهة مراكش آسفي
أكاديمية جهة بني مالل خنيفرة
أكاديمية جهة درعة تافياللت
المليريات اإلقليمية :تا ة ،تاونات ،بولمان بأكاديميبة جهبة
فاس مكناس
أكاديمية جهة اللاخلة واد الذهب
أكاديمية جهة العيون الساقية التمراء
أكاديمية جهة كلميم واد نون
أكاديمية جهة الشرق
المببليريات اإلقليميببة :شيشبباوة الرببويرة التببو مببراكش
بأكاديمية جهة مراكش آسفي
المليريات اإلقليمية :مكناس فباس إفبران التاجبب صبفرو
موالي يعقوب بأكاديمية جهة فاس مكناس
المليريات اإلقليميبة:الرباط -سبال -الخميسبات -صبخيرات
تمارة بأكاديمية جهة الرباط سال القنيطرة
المليريات اإلقليمية:القنيطرة -سيلي قاسم -سبيلي سبليمان
بأكاديمية جهة الرباط سال القنيطرة
أكاديمية جهة طنجة تطوان التسيمة

الأكاديمية الجهو ية للتربية والتكوين لجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة
المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني

مراكز التكوين لنيل شهادة التقني العالي( )BTSحسب نوع البكالوريا المطلوبة لكل تخصص ومناطق االستقطاب (تتمة )
التخىص

البكالوريا المطلوبة

مركز االحتضان

الثانوية التقنية – سطات
ثانويببببببببة الخببببببببوار مي
اللارالبيضببباء
العلببببببببوم والتكنولوجيببببببببات
الكهربائية
األنظمة الكهروبية العلوم الرياضية أ
العلوم الرياضية ب
Systèmes
الثانويبببة التقنيبببة اإلدريسبببي
 Electroniquesالعلومالفيزيائية
البكالوريا المهنيببة مسببلك الببنظم أكادير
اإللكترونية والرقمية
ثانويببببة متمببببل السببببادس-
مراكش
تأهيلية موالي يوسف طنجة
ثانوية ابن سينا القنيطرة

الثانوية التقنية  -فاس
ثانويةالخوار مي ب آسفي

ابتكار المنتوج
الصناعي

ثانويبببة المهبببلي ببببن بركبببة
العلببببببببوم والتكنولوجيببببببببات
وجلة
الميكانيكية
ب
الرياضية
العلوم
ثانوية ابن سينا القنيطرة
العلوم الرياضية أ
العلومالفيزيائية
ثانوية الخوار مي ب آسفي
البكالوريا المهنية مسلك
• الريانة الرناعية
الثانويبببة التقنيبببة اإلدريسبببي
• الترنيع الميكانيكي
أكادير
• صناعة الطائرات
المعلنية
• صناعة البنيات
ثانوية موالي يوسف طنجة

التسيير اإلداري

العلوم االقترادية
علوم التلبير المتاسباتي
العلوم الرياضية أ
العلوم الرياضية ب
العلوم الفيزيائية
علوم التياة واألرض
اآلداب
العلوم اإلنسانية
البكالوريا المهنية مسلك
• تسيير ضيعة فالحية
• التجارة
• المتاسبة
• اللوجستيك

الأكاديمية الجهو ية للتربية والتكوين لجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة
المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني

ثانوية الخنساء اللارالبيضاء

ثانوية الليمون – الربببباط

ثانويببببة المغببببرب الكبيببببر
خريبكة

مناطق االستقطاب
(األكاديميات الجهوية )
المليريات اإلقليمية :الجليلة برشيل سبطات سبيلي بنبور
بأكاديمية جهة اللار البيضاء سطات
أكاديمية جهة بني مالل خنيفرة
المببليريات اإلقليميببة :أنفببا التببي التسببني ،عببين الشببق،
مببوالي رشببيل ،بببن مسببيك ،الفببلا ،عببين السبببع ،سببيلي
البرنوصببي ،النواصببر ،مليونببة ،المتمليببة ،بنسببليمان
بأكاديمية جهة اللار البيضاء سطات
أكاديمية جهة طنجة تطوان التسيمة
أكاديمية جهة الرباط سال القنيطرة
أكاديمية جهة سوس ماسة
أكاديمية جهة كلميم واد نون
أكاديمية جهة العيون الساقية التمراء
أكاديمية جهة اللاخلة واد الذهب
المليريات اإلقليمية :مراكش -شيشاوة -الرحامنبة -قلعبة
السراغنة -التو بأكاديمية جهة مراكش آسفي
أكاديمية جهة فاس مكناس
أكاديمية جهة درعة تافياللت
أكاديمية جهة الشرق
المبببليريات اإلقليميبببة :آسبببفي -اليوسبببفية -الربببويرة
بأكاديمية جهة مراكش آسفي
أكاديمية جهة الشرق
أكاديمية جهة درعة تافياللت
أكاديمية جهة الرباط سال القنيطرة
أكاديمية جهة اللار البيضاء سطات
أكاديمية جهة مراكش آسفي
أكاديمية جهة بني مالل خنيفرة
أكاديمية جهة سوس ماسة
أكاديمية جهة كلميم واد نون
أكاديمية جهة العيون الساقية التمراء
أكاديمية جهة اللاخلة واد الذهب
أكاديمية جهة طنجة تطوان التسيمة
أكاديمية جهة فاس مكناس
أكاديمية جهة اللار البيضاء سطات
أكاديمية جهة سوس ماسة
أكاديمية جهة العيون الساقية التمراء
أكاديمية جهة كلميم واد نون
أكاديمية جهة اللاخلة واد الذهب
أكاديمية جهة الرباط سال القنيطرة
أكاديمية جهة فاس مكناس
أكاديمية جهة طنجة تطوان التسيمة
أكاديمية جهة الشرق
أكاديمية جهة درعة تافياللت
أكاديمية جهة بني مالل خنيفرة
أكاديمية جهة مراكش آسفي
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جامعة القرويين

 معهد حممد السادس للقراءات والدراسات القرآنية
 معهد حممد السادس لتكوين األئمة واملرشدين واملرشدات
 املعهد امللكي للبحث يف تاريخ املغرب
 معهد الفكر واحلضارة االسالمية
مؤسسة دار احلديث احلسنية

www.edhh.org

www.habous.gov.ma
www.habous.gov.ma
www.habous.gov.ma
www.habous.gov.ma

جامعة عبد املالك السعدي بتطوان

 كلية العلوم بتطوان─ FS
 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بتطوان─ FLSH
 كلية العلوم والتقنيات بطنجة─ FST
 كلية العلوم القانونية واالجتماعية واالقتصادية بطنجة─ FSJES
 كلية العلوم القانونية واالجتماعية واالقتصادية تطوان─FSJES
 كلية متعددة التخصصات بالعرائش─ FPD
 املدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بطنجة─ ENSA
 املدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بتطوان─ ENSA
 املدرسة العليا لألساتذة مبرتيل – تطوان─ ENS
 املدرسة الوطنية للتجارة والتسيري بطنجة─ ENCG
 كلية أصول الدين بتطوان─ FOD
 مدرسة امللك فهد العليا للترمجة ــ ESRFT
كلية الطب والصيدلة بطنجة ─FMP

www.fmpt.ac.ma
www.fst.ac.ma/Portail
www.flsht.ac.ma
www.fstt.ac.ma
www.fsjest.ma
www.fsjeste.ma
www.fpl.ma
http://www.ensat.ac.ma

http://ensate.uae.ac.ma
www.enstetouan.ma
www.encgt.ma
www.fod.ac.ma
www.ecoleroifahd.uae.ma

جامعة القاضي عياض بمراكش

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية مبراكش─ FLSH
 كلية العلوم – السماللية مبراكش─ FS
 كلية العلوم والتقنيات – كليز مبراكش─ FST
 كلية العلوم القانونية واالجتماعية واالقتصادية مبراكش─ FSJES
 كلية متعددة التخصصات بآسفي─ FPD
 املدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية مبراكش─ ENSA
 املدرسة العليا لألساتذة مبراكش─ ENS
 املدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بآسفي─ ENSA
 املدرسة الوطنية للتجارة والتسيري مبراكش─ ENCG
 املدرسة العليا للتكنولوجيا بآسفي─ EST
 املدرسة العليا للتكنولوجيا بالصويرة─ EST
 كلية اللغة العربية مبراكش─FLA
كلية الطب والصيدلة مبراكش─ FMP

صفحة

177
CROSP – 2021/2020

https://www.uca.ma/fmpm
www.flm.ucam.ac.ma/
http://fssm.uca.ma/

http://www.fstg-marrakech.ac.ma/
http://www4.fsjes.uca.ma/

https://www.uca.ma/fps
http://www.ensa.ac.ma/
www.ens-marrakech.ac.ma/
http://www.ensas.uca.ma/
www.encg.ucam.ac.ma/

https://www.uca.ma/ests
http://www.este.ucam.ac.ma/

الأكاديمية الجهو ية للتربية والتكوين لجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة
المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني

جامعة محمد الخامس بالرباط

 كلية العلوم بالرباط ─ FS
 كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية أكدالبالرباط─ FSJES
 املدرسة العليا للتكنولوجيا بسال─ EST
 املدرسة العليا لألساتذة بالرباط─ ENS
 املدرسة املحمدية للمهندسني بالرباط─ EMI
 كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بالسويسي الرباط FSJES
 كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بسال FSJES
 كلية علوم التربية بالرباط FSE
 كلية الطب والصيدلة بالرباط FMP
 كلية طب األسنان بالرباط FMD
 املدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وحتليل النظم ENSIAS
 املدرسة الوطنية العليا للفنون املهن بالرباط ENSAM
 معهد الدراسات اإلفريقية
 معهد الدراسات والبحوث للتعريب
 املعهد اجلامعي للبحث العلمي
 املعهد العلمي
 معهد الدراسات االسبانية الربتغالية
 جامعة حممد اخلامس بأبوظيب
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالرباط─ FLSH

www.flshr.ac.ma/
http://fsr.um5.ac.ma/
http://fsjes-agdal.um5.ac.ma
https://www.ests.um5.ac.ma/
http://ens.um5.ac.ma/
http://www.emi.ac.ma/
http://fsjes-souissi.um5.ac.ma/
http://fsjes-sale.um5.ac.ma/
http://fse.um5.ac.ma/
http://fmp.um5.ac.ma/
http://fmd.um5.ac.ma/

http://www.ensias.ma/
http://ensam.um5.ac.ma/
http://iea.um5.ac.ma/
http://iera.um5.ac.ma/
http://iurs.um5.ac.ma/
http://www.israbat.ac.ma/
https://www.um5a.ac.ae/

جامعة سيدي محمد بن عبد اهلل بفاس

 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ظهر املهراز بفاس─ FLSH
 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية سايس بفاس─ FLSH
 كلية العلوم ظهر املهراز بفاس─ FS
 كلية العلوم والتقنيات بفاس─ FST
 املدرسة العليا لألساتذة بفاس─ ENS
 كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بفاس─ FSJES
 كلية متعددة التخصصات بتازة─ FPD
 املدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بفاس─ ENSA
 املدرسة العليا للتكنولوجيا بفاس─ EST
 املدرسة الوطنية للتجارة والتسيري بفاس─ ENCG
 كلية الشريعة بفاس─FCH
كلية الطب والصيدلة بفاس─ FMP

http://ww2.fmp-usmba.ac.ma/

www.fldm.usmba.ac.ma/
www.fls.usmba.ac.ma/
http://www.fsdmfes.ac.ma/
http://www.fst-usmba.ac.ma/
http://ens.usmba.ac.ma/
http://fsjes.usmba.ac.ma/
https://fpt.usmba.ac.ma/sinfo/
https://www.ensaf.ac.ma/
http://www.est-usmba.ac.ma/
http://encgf-usmba.ac.ma/
http://www.chariaafes.com/

جامعة شعيب الدكالي بالجديدة

 كلية العلوم باجلديدة─ FS
 كلية متعددة التخصصات باجلديدة─ FPD
 املدرسة الوطنية للتجارة والتسيري باجلديدة─ ENCG
 املدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية باجلديدة─ ENSA
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية باجلديدة─ FLSH

الأكاديمية الجهو ية للتربية والتكوين لجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة
المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني

http://www.flshj.ucd.ac.ma/
http://www.fs.ucd.ac.ma/fs/
http://www.fpj.ucd.ac.ma/
http://www.encgj.ucd.ac.ma/
http://www.ensaj.ucd.ac.ma/
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جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء

 كلية العلوم والتقنيات باملحمدية─ FST
 كلية العلوم القانونية واالجتماعية واالقتصادية باملحمدية─ FSJES
 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بن مسيك بالدار البيضاء─ FLSH
 كلية العلوم بن مسيك بالدار البيضاء─ FS
 كلية العلوم القانونية واالجتماعية واالقتصادية عني السبع بالدار البيضاء─ FSJES
 املدرسة الوطنية للتجارة والتسيري بالدار البيضاء─ ENCG
 املدرسة العليا ألساتذة التعليم التقين باملحمدية─ ENSET
 املدرسة الوطنية العليا للفنون املهن بالدار البيضاء─ ENSAM
 كلية الطب الصيدلة بالدار البيضاء─ FMP
 كلية طب األسنان─ FMD
 كلية العلوم عني الشق بالدار البيضاء ─ FS
 كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية عني الشق الدار البيضاء─ FLSH
 كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية – الوازيس بالدار البيضاء─ FSJES
 املدرسة العليا للتكنولوجيا – الوازيس بالدار البيضاء─ EST
 املدرسة الوطنية العليا للكهرباء وامليكانيك بالدار البيضاء─ ENSEM
 املدرسة العليا لألساتذة بالدار البيضاء─ ENS
 املدرسة الوطنية العليا للفن والتصميم ─ ENSAD
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية باملحمدية─ FLSH

https://www.flshm.ma/
http://www.fstm.ac.ma/
http://fsjesm.ma/FSJESM2018/
http://www.flbenmsik.ma/
http://www.fsb.univh2c.ma/
http://www.univh2c.ma/
https://www.encgcasa.ac.ma/
https://www.enset-media.ac.ma/
http://ensam.atwebpages.com/
http://www.fmpc.ac.ma/
http://www.fmd-uh2c.ac.ma/
http://www.fsac.ac.ma/
http://www.flsh-uh2c.ac.ma/
http://www.fdc.ma/FDC/
http://www.est-uh2c.ac.ma/
http://www.ensem.ac.ma/
http://www.ens.univcasa.ma/
https://www.ensad.ma/

جامعة الحسن األول بسطات

 املدرسة العليا للتكنولوجيا بربشيد─ EST
 كلية العلوم والتقنيات بسطات─ FST
 كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بسطات─ FSJES
 كلية متعددة التخصصات خبريبكة─ FPD
 املعهد العايل لعلوم الصحة بسطات─ ISSS
املدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية خبريبكة─ ENSA

http://www.ensa.uh1.ac.ma/
http://www.est.uh1.ac.ma/
http://www.fsts.ac.ma/
http://www.fsjes-settat.ma/
http://www.fpk.ac.ma/
http://www.isss.uh1.ac.ma/

جامعة ابن طفيل بالقنيطرة

 كلية العلوم بالقنيطرة─ FS
 كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بالقنيطرة─ FSJES
 املدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بالقنيطرة─ ENSA
 املدرسة الوطنية للتجارة والتسيري بالقنيطرة─ ENCG
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بالقنيطرة─ FLSH

http://flsh.uit.ac.ma/
http://fs.uit.ac.ma/
http://fsjes.uit.ac.ma/
http://ensa.uit.ac.ma/
http://encg.uit.ac.ma/

جامعة السلطان موالي سليمان ببني مالل

 كلية العلوم والتقنيات ببين مالل─ FST
 كلية متعددة التخصصات ببين مالل─ FPD
 املدرسة العليا للتكنولوجيا ببين مالل─ EST

كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية ببين مالل─ FLSH
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http://www.flshbm.ma/
http://www.fstbm.ac.ma/
http://fp.usms.ac.ma/
http://estbm.ac.ma/

الأكاديمية الجهو ية للتربية والتكوين لجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة
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جامعة موالي اسماعيل بمكناس










كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية مبكناس─ FLSH
كلية العلوم مبكناس─ FS
كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية مبكناس─ FSJES
كلية متعددة التخصصات بالرشيدية─ FPD
كلية العلوم والتقنيات بالرشيدية─ FST
املدرسة العليا لألساتذة مبكناس─ ENS
املدرسة العليا للتكنولوجيا مبكناس─ EST
املدرسة العليا للتكنولوجيا خبنيفرة─ EST
املدرسة الوطنية العليا للفنون واملهن مبكناس─ ENSAM

www.flsh.umi.ac.ma/
http://www.fs-umi.ac.ma/
http://www.fsjes-umi.ac.ma/
http://www.fpe.umi.ac.ma/
http://fste-umi.ac.ma/
http://www.ens.umi.ac.ma/
http://www.est-umi.ac.ma/
http://www.estk.umi.ac.ma
http://www.ensam-umi.ac.ma/

جامعة ابن زهر بأكادير















كلية الطب والصيدلة بأكادير ─FMP
كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بأكادير─ FLSH
كلية العلوم بأكادير─ FS
كلية العلوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بأكادير─ FSJES
كلية متعددة التخصصات بورززات─ FPD
كلية متعددة التخصصات بتارودانت─ FPD
املدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بأكادير─ ENSA
املدرسة العليا للتكنولوجيا بأكادير─ EST
املدرسة العليا للتكنولوجيا بكلميم─ EST
املدرسة العليا للتكنولوجيا بالعيون─ EST
املدرسة الوطنية للتجارة والتسيري بأكادير─ ENCG
املدرسة الوطنية للتجارة والتسيري بالداخلة─ENCG
كلية الشريعة بأكادير─FCH
كلية العلوم الشرعية بالسمارة

http://fmpa.uiz.ac.ma/
http://www.flsh-agadir.ac.ma/
http://www.fsa.ac.ma/
http://efaculty.fsjes-agadir.org/
http://www.fpo.ma/
http://www.fpt.ac.ma/
http://www.ensa-agadir.ac.ma/
http://www.esta.ac.ma/
http://www.estg.ac.ma/
http://w2.estl.ac.ma/
https://www.encg-agadir.ac.ma/
http://www.encg-dakhla.ac.ma/
http://www.chariaa-agadir.ac.ma/
https://chariaasmara.com/

جامعة محمد األول بوجدة







كلية متعددة التخصصات بالناظور─ FPD



كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية بوجدة─ FLSH





كلية العلوم بوجدة─ FS

املدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية باحلسيمة─ ENSA
املدرسة الوطنية للعلوم التطبيقية بوجدة─ ENSA
املدرسة الوطنية للتجارة والتسيري بوجدة─ ENCG
كلية العلوم والتقنيات باحلسيمة─ FST
كلية الطب والصيدلة بوجدة─ FMP

كلية العوم القانونية واالقتصادية واالجتماعية بوجدة─ FSJES
املدرسة العليا للتكنولوجيا بوجدة─ EST

الأكاديمية الجهو ية للتربية والتكوين لجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة
المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني

https://www.ensah.ma/
http://ensao.ump.ma/
http://encgo.ump.ma/
http://www.fsth.ma/
http://fmpo.ump.ma/
http://fpn.ump.ma/
http://lettres.ump.ma/
http://www.ump.ma/fr/flsh
http://www.fso.ump.ac.ma/
http://droit.ump.ma/
http://esto.ump.ma/
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املؤسسة


























صفحة

أكادميية حممد السادس الدولية للطريان املدين AIAC
املدرسة احلسنية لألشغال العمومية EHTP

موقعها اإللكرتوني
http://www.aiac.ma/
http://www.ehtp.ac.ma/

املدرسة الوطنية العليا للمعادن بالرباط ENSMR

http://www.enim.ac.ma/

املدرسة العليا لصناعات النسيج واأللبسة ESITH

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

املدرسة الوطنية للفالحة مبكناس ENAM

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

املدرسة الوطنية الغابوية للمهندسني ENFI

www.enfi.ac.ma

املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية ENA

http://www.archi.ac.ma/

املدرسة العليا للفنون اجلميلة ESBA
مدرسة علوم املعلومات ESI
املعهد العايل لإلعالم واالتصال ISIC
معهد احلسن الثاين للزراعة والبيطرة IAV
املعهد العايل للتجارة وإدارة املقاوالت ISCAE
املعهد الوطين للربيد واملواصالت السلكية والالسلكية INPT
املعهد الوطين لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي INSEA
املعهد العايل الدويل للسياحة ISIT
املعهد العايل للدراسات البحرية ISEM
املعهد العايل للصيد البحري ISPM

https://www.esi.ac.ma
http://isic.ac.ma/
http://www.iav.ac.ma/
https://www.groupeiscae.ma/
http://www.inpt.ac.ma/
http://www.insea.ac.ma/
http://www.isitt.ma/
http://isem.ac.ma/
http://www.ispm.ac.ma/

املعهد الوطين للفنون اجلميلة INBA

http://www.minculture.gov.ma

املعهد العايل للفن املسرحي والتنشيأ الثقايفISADAC

http://www.minculture.gov.ma

املعهد الوطين للعمل االجتماعيINAS
املعهد امللكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة IRFCJS
املعهد الوطين لعلوم اآلثار والتراث INSAP

www.social.gov.ma/ar/
http://www.irfc.ma/
http://www.minculture.gov.ma

املعهد امللكي للشرطة IRP
املعاهد العليا للمهن التمريضية وتقنيات الصحة ISPITS
املعهد الوطين للتهيئة والتعمري INAU
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http://ispits.sante.gov.ma/
www.inau.ac.ma/
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NB : Il est à noter que les demandes de certains établissements nécessitent la satisfaction de conditions.
D’autres demandes sont en cours d’évaluation. Aussi cette liste sera-t-elle mise à jour régulièrement(sur le
site : http://www.enssup.gov.ma) au fur et à mesure de la reconnaissance d’autres établissements.

بببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب
http://www.enssup.gov.ma :المرلر
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مؤسسات التكوين المهني التابعة لد )OFPPT( :بجهة الرباط سال القنيطرة
 مؤسسات التكوين املهين ( )OFPPTجبهة الرباط سال اللنيطرة  :مستوى التلين
 مؤس سييات الت كييوين امل هييين ( )OFPPTجب هيية الر بيياط سييال اللني طييرة  :م سييتوى ا لييتلين م سييتوى ا لييتلين
املتخص
التكوين المهني الفالحي
 املعهد امللكي للتلنين املتخصصن يف املياه واللاباتIRTSEF
 معهد التلنين املتخصصن يف الفالحة بتطوان ITSAT
 معهد التلنين املتخصصن يف امليكنة الفالحية والتجهيز اللروي بوقناد ــ سال
 معهد التلنين املتخصصن يف الفالحية  -متارة
 معهد التلنين املتخصصن يف الفالحة بالسويهلة ITSAS
 معهد التلنين املتخصصن يف اهلندسة اللروية ومس األراضي مبكنا ITSGRT
 معهد التلنين املتخصصن يف البستنة مبكنا ITSHM
 مؤسسات التكوين التلين الفالحية











قطاع البناء والتعمير والنقل واألشغال العمومية والطاقة والمعادن
معاهد تكوين التلنين املتخصصن يف األشلا العموميةISTP
معهد تكوين التلنين املتخصصن يف التعمت واهلندسة املعمارية IFTSAU
معهد املعادن مبراك IMM
معهد املعادن بتويسيت
املعاهد املتخصصة يف مهن النلل الطرقي واللوجيستيك ISMTL
املعهد املتخص يف معدات الطا رات ولوجيستيك املطارات ISMALA
معهد التكوين يف مهن صناعة السيارات IFMIA
معهد التكوين يف مهن الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية بوجدةIFMEREE
قطاع السياحة والفندقة
املعاهد املتخصصة للتكنولوجيا التطبيلية الفندقية والسياحية ISTAHT
معاهد للتكنولوجيا الفندقية والسياحية ITH
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194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
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قطاع السمعي البصري


املعهد املتخص



معاهد تكنولوجيا الصيد البحري باحلسيمة -العرا

يف مهن السينما بورزازات

210

قطاع الصيد البحري

 -آسفي -طانطان والعيون

211

قطاع العسكري وشبه العسكري والداخلية


معاهد تكوين التلنين والتلنين املتخصصن التابعة لوزارة الداخلية

الأكاديمية الجهو ية للتربية والتكوين لجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة
المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني
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يعتمد نظام التكوين ،الذي يستمر سنتن  ،على تللن مواد علمية ومعارف تطبيلية .ويسهر على

تقديم

التكوين جمموعة من الفاعلن كمكت التكوين املهين وإنعاش الشلل ( )OFPPTوقطاعات وزارية
كالفالحة والسياحة والصيد البحري والطاقة واملعادن و تها.

مستوى التقين ()T
شروط الترشيح

ملف الترشيح

• مستوى السنة الثانية من سلك البكالوريا على األقل؛
• السن  30سنة على األكثر عند تاريخ املباراة.
يلوم املرتشحون بت لديم ملفاتهم مباشرة إىل مؤسسات التكوين ال خي تييارون الت بيياري في هييا ،ويت كييون
ملا الرتشي على اخلصوص من الوثا التالية:
• بطاقة التسجيل اللبلي ( :) FICHE DE PRE-INSCRIPTIONيتم احلصو علي هييا
بعد التسجيل اللبلي عرب املوقع اإللكرتوني ( )www.inscription-ofppt.ma؛
• م لييا التوج يييه ( املو ضييوع ر هيين إ شييارة املرت شييحن يف املؤس سييات التكوين ييية ) مع بييأ ميين طييرف
املرتش ؛
• شهادة مدرسية؛
• نسخة طب األصل لبطاقة التعريا الوطنية؛
• نسخة من علد االزدياد؛
• صورتان ( )2فوتو رافيتان.
ملحوظة :مكونات ملا الرتشي قد ختتلا من مؤسسة ألخرى حس اللطاع املكون.
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) جبهة الرباط سال القنيطرةT( ختصصات مستوى التقين

ختصصات مستوى التلين
- Agent Socio-éducatif
- Technicien Comptable d'Entreprises
- Technicien en Maintenance et Support Informatique
et Réseaux
- Technicien en Secrétariat et Bureautique
- Agent Techniques de Vente
- Technicien Comptable d'Entreprises
- Technicien en Maintenance et Support Informatique
et Réseaux
- Technicien en Secrétariat et Bureautique
- Technicien Comptable d'Entreprises
- Technicien Dessinateur de Bâtiment
- Technicien en Electricité de Maintenance Industrielle
- Technicien en Froid Commercial et Climatisation
- Technicien en Réparation des Engins à Moteur
(Automobile)
- Technicien en Modélisme Industriel
- Techniques Habillement Production
- Technicien en Secrétariat et Bureautique
- Technicien en Electricité de Maintenance Industrielle
- Technicien en Fabrication Mécanique
- Technicien en Froid Commercial et Climatisation
- Technicien en Réparation des Engins à Moteur
(Automobile)
- Technicien Peintre Décorateur en Bâtiment
- Chef de chantier TP
- Enseignement d’Equitation
- Cuisine
- Technicien Peintre Décorateur en Bâtiment

صفحة
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مؤسسة التكوين
ISTA
– Hay Riad – Av. Allal El Fassi BP
6332– Rabat Instituts

ITAG : Complexe de Formation
– YM, Av Al majd,BP4553
Rabat

ISTA – Hay Nahda Route warfal,
BP5673- Rabat

ISTA – Confection – Hay Nahda
Route warfal, BP5673 - Rabat
Centre Social Mixte- Route
warfal, Nahda BP5673 - Rabat

الرباط

Complexe de Formation – YM
Rabat : ITA El Mansour
BP :4553 10050 Rabat
INC Prince Héritier my el
Hassan Dar Essalam
CQP HR YM Av Al majd B.P4553
–Rabat 10050
CFIJ YM Av Al majd B.P4553 –
Rabat 10050

الأكاديمية الجهو ية للتربية والتكوين لجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة
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ختصصات مستوى التلين
- Agent Socio-éducatif
- Agent Techniques de Vente
- Cuisine
- Maintenance Hôtelière
- Réception d’hôtel
- Service de restauration
- Technicien Comptable d'Entreprises
- Technicien en Electricité de Maintenance Industrielle
- Technicien en Fabrication Mécanique
- Technicien en Froid Commercial et Climatisation
- Technicien en Secrétariat et Bureautique
- Technicien Dessinateur de Bâtiment
- Chef de Chantiers Travaux Publics
- Technicien en contrôle qualité en automobile
- Technicien en peinture automobile
- Technicien en transformation de tôle et de soudage
- Technicien en Logistique
- Horticulture
- Technicien en Electricité de Maintenance Industrielle
- Technicien en Froid Commercial et Climatisation
- Technicien Comptable d'Entreprises
- Technicien en Electricité de Maintenance Industrielle
- Technicien en Modélisme Industriel
- Technicien en Réparation des Engins à Moteur (Automobile)
- Technicien en Secrétariat et Bureautique
- Agent Techniques de Vente
- Technicien Comptable d'Entreprises
- Technicien en Construction Métallique
- Technicien en Electricité de Maintenance Industrielle
- Technicien en Maintenance et Support Informatique et
Réseaux
- Technicien en Réparation des Engins à Moteur (Automobile)
- Technicien en Secrétariat et Bureautique
- Techniques Habillement Production
- Technicien Peintre Décorateur en Bâtiment
- Technicien Comptable d'Entreprises
- Technicien en Secrétariat et Bureautique
- Technicien en Cuisine
- Technicien en Secrétariat et Bureautique
- Technicien Comptable d'Entreprises
- Technicien Peintre Décorateur en Bâtiment
- Technicien en Fabrication Mécanique
- Chef de chantier TP
- Technicien Dessinateur de Bâtiment
- Technicien Peintre Décorateur en Bâtiment

الأكاديمية الجهو ية للتربية والتكوين لجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة
المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني

مؤسسة التكوين

ISTA –Hay Essalam –
Route de Meknès- Salé

ISTA –Lamkinsa - Salé
ISTA. Chmaou - Salé
Complexe de formation
aux Techniques
Agricoles (CFTA) Route
Kenitra, Km 12,
Bouknadel, Salé

سـال

ISTAI Chmaou, route
bouchouk,11000 Salé

ISTA .Zone F – Bd
Hassan II B.P : 5293,
Sala Al Jadida

CFIJ BOUKNADEL
CFIJ BETTANA SALE
CENTRE SAID HAJJI
SALE
CENTRE HAY ERRAHMA
SALE
ITA Sebou, avenue
M.Diouri 14000 Kénitra
ISTA BTP,routeainsbaa
Souk Tnin 14000
Kénitra

القنيطرة

صفحة
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ختصصات مستوى التلين
- Cuisine
- Technicien en Electricité de Maintenance Industrielle
- Technicien Comptable d'Entreprises
- Technicien logistique
- Technicien en construction métallique
- Technicien en contrôle qualité en automobile
- Agent Techniques de Vente
- Technicien Comptable d'Entreprises
- Technicien en construction métallique
- Technicien en Electricité de Maintenance Industrielle
- Technicien en Froid Commercial et Climatisation
- Technicien en Maintenance et Support Informatique
et Réseaux
- Technicien en Réparation des Engins à Moteur
(Automobile)
- Technicien en Secrétariat et Bureautique
- Technicien en Maintenance et Support Informatique
et Réseaux
- Technicien en Secrétariat et Bureautique
- Enseignement d’Equitation
- Technicien Comptable d’Entreprise
- Technicien Dessinateur de Bâtiment
- Technicien en Froid Commercial et Climatisation
- Technicien en Modélisme Industriel
- Technicien en Secrétariat et Bureautique
- Technicien Peintre Décorateur en Bâtiment
- Chef de chantier TP
- Boulangerie Pâtisserie
- Cuisine
- Réception d’Hôtel
- Service de Restauration
- Boulangerie Pâtisserie
- Cuisine
- Technicien Comptable d’Entreprise
- Technicien Comptable d'Entreprises
- Technicien en Electricité de Maintenance Industrielle
- Technicien en Réparation des Engins à Moteur
(Automobile)
- Technicien en Secrétariat et Bureautique
- Chef de chantier TP
- Technicien dessinateur de bâtiment
- Technicien peinture décorateur en bâtiment
- Technicien en Secrétariat et Bureautique
- Technicien en Maintenance et Support Informatique
et Réseaux

صفحة
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مؤسسة التكوين
CQP Saknia, Hay nour (pam
02) Kénitra
CFPJ ouled oujih kénitra
IFMA Quartier bir ram
Kénitra

ISTA Maamoura nouvelle
médina BP580 – BP573 14000 Kénitra

القنيطرة

CFIJ saknia Kénitra
Centre femme
saknia Kénitra
ISTA – Temara AV. MLy
Idriss 1er – B.P :4715
El Massira

CFMHT Ghich
LoudayaTemara
ISTA. Centre Social
Ain Atiq

الصخريات
 متارة-

ISTA.
Ain Aouda
ISTA Tamesna
Hay najah secteur 02
CFJ SKHIRAT
CDCJ ALMASSIRA TEMARA

الأكاديمية الجهو ية للتربية والتكوين لجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة
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ختصصات مستوى التلين
- Technicien Dessinateur de Bâtiment
- Technicien en Réparation des Engins à Moteur (Automobile)
- Technicien en Maintenance et Support Informatique et
Réseaux
- Agent Techniques de Vente
- Cuisine
- Technicien Comptable d'Entreprises
- Technicien en Electricité de Maintenance Industrielle
- Technicien Comptable d'Entreprises
- Technicien en Maintenance et Support Informatique et
Réseaux
- Techniques Habillement Production

مؤسسة التكوين
ITA. Rte de Rabat Km
1,5 B.P : 638 ,
Khémisset

ISTA Rte de Rabat Km
1,5 B.P : 638 ,
Khémisset

اخلميسات

CSM – rue ibn sina
tassamim
B.P : 50 Tiflet

- Technicien Comptable d'Entreprises
- Technicien en Maintenance et Support Informatique et
Réseaux
- Technicien en Réparation des Engins à Moteur (Automobile)

ITA avenue idriss I
MechraaBelksiri

مشرع
بلقصريي

- Agent Techniques de Vente
- Technicien Comptable d'Entreprises
- Technicien dessinateur de bâtiment
- Technicien en Electricité de Maintenance Industrielle
- Technicien en Froid Commercial et Climatisation
- Technicien en Réparation des Engins à Moteur (Automobile)
- Technicien en Secrétariat et Bureautique

ISTA sidikasem, hay
charaf route Kénitra
BP 146 SidiKasem

سيدي
قاسم

- Agent Techniques de Vente
- Technicien Comptable d'Entreprises
- Technicien en Maintenance et Support Informatique et
Réseaux
- Technicien en Réparation des Engins à Moteur (Automobile)
- Technicien en Secrétariat et Bureautique

ISTA sidi slimane
avenue la résidence
14200 Sidi Slimane

سيدي
سليمان

الأكاديمية الجهو ية للتربية والتكوين لجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة
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)TS( مستوى التقين املتخصص
• احلصو على شهادة البكالوريا على األقل؛
. سنة على األكثر عند تاريخ املباراة30 :• السن
 ويتكون،يلوم املرتشحون بتلديم ملفاتهم مباشرة إىل مؤسسات التكوين ال خيتارون التباري فيها
:ملا الرتشي على اخلصوص من الوثا التالية
 ييتم احل صييو:) FICHE DE PRE-INSCRIPTION( • بطا قيية الت سييجيل اللب لييي
عليها بعد التسجيل اللبلي عرب املوقع اإللكرتوني
)www.inscription-ofppt.ma(
• ملا التوج يييه ( املو ضييوع ر هيين إ شييارة املرت شييحن يف املؤس سييات التكوين ييية ) مع بييأ ميين طييرف
املرتش ؛
• نسخة طب األصل لشهادة البكالوريا؛
• نسخة طب األصل من بيان نل سلك البكالوريا مسلمة من طرف األكادميية؛
• نسخة طب األصل لبطاقة التعريا الوطنية؛
• نسخة من علد االزدياد؛
.) فوتو رافيتان2( • صورتان

شروط الترشيح

ملف الترشيح

التخصصات حسب مؤسسات التكوين
) جبهة الرباط سال القنيطرةTS( ختصصات مستوى التقين املتخصص

ختصصات التلين املتخص
- Prothésiste dentaire
- TS. en commerce
- Technique de secrétariat de direction
- Assistante dentaire
- TS. En gestion des entreprises
- Techniques de développement informatique
- Techniques des réseaux informatiques
- Educateur spécialisé en petite enfance
- TS. En commerce
- Electromécanique des systèmes automatisés
- Techniques de secrétariat de direction
- Techniques des réseaux informatiques
- TS. En génie climatique
- TS. En diagnostic et électronique embarquée
- Educateur spécialisé en petite enfance
- Techniques de développement informatique
- Techniques des réseaux informatiques
- TS. En commerce
- TS. En gestion des entreprises
- Techniques de secrétariat de direction
- Techniques de développement multimédia
- Infographie
- Educateur spécialisé en petite enfance
- Technicien Spécialisé en Finance et Comptabilité
- Techniques habillement industrialisation
- Techniques de développement informatique
- TS. En gestion des entreprises
- Infographie
- Technicien Spécialisé en Finance et Comptabilité

صفحة
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مؤسسة التكوين

املدينة

ISTA – Hay Riad – Av. Allal El Fassi –
Rabat Instituts

ISTA – Hay Nahda - Rabat

الرباط
Complexe de Formation – YM
Rabat : ISTAG

ITA – Confection – Hay Nahda - Rabat

Centre Social Mixte- Route warfal Rabat

الأكاديمية الجهو ية للتربية والتكوين لجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة
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ختصصات التلين املتخص
- Techniques de développement informatique
- Techniques des réseaux informatiques
- Techniques de développement multimédia
- TS. En télécoms
- Infographie
- TS. En gestion des entreprises
- Educateur spécialisé en petite enfance
- Technicien Spécialisé en Finance et Comptabilité
- Gestion d’entreprise équine
- Infographie
- TS. En méthodes en fabrication mécanique
- TS. En gestion des entreprises
- Techniques de secrétariat de direction
- Electromécanique des systèmes automatisés
- TS. En commerce
- Techniques de développement informatique
- Techniques des réseaux informatiques
- Gestion hôtelière
- TS. En production graphique
- TS. En génie Climatique
- TS. En hébergement et réception
- Technicien Spécialisé en Finance et Comptabilité
- Technicien Spécialisé Conducteur de Travaux : Travaux Publics
- Technicien Spécialisé en Génie Civil
- Technicien Spécialisé Gros Œuvres
- Technicien Spécialisé Géomètre Topographe
- TS. En gestion des entreprises
- Techniques de développement informatique
- TS. en secrétariat de direction
- Technicien spécialisé en Diagnostic et Electronique Embarquée
- Technicien Spécialisé en Finance et Comptabilité
- Mécatronique
- TS. Bureau d’études option :Automobile
- Matériaux composite en Aéronautique
- Usinage sur Machines-Outils à commande Numérique
- TS. En méthodes ,Production et Qualité Option : Automobile
- Responsable d’exploitation logistique
- TS. En commerce
- TS. En gestion des entreprises
- TS. En emballage et conditionnement
- Techniques des réseaux informatiques
- TS. En commerce
- TS. En gestion des entreprises
- Techniques de secrétariat de direction
- Techniques de développement informatique
- Techniques habillement industrialisation
- TS. Bureau d’étude en construction métallique
- Educateur spécialisé en petite enfance
- Technicien Spécialisé en Finance et Comptabilité
- TS. En Infographie
- Technicien Spécialisé en Gestion des Entreprises
- Techniques de Secrétariat de Direction
- Technicien Spécialisé en Gestion des Entreprises
- TS. En Infographie
- Techniques de développement informatique
- Educateur spécialisé en petite enfance
- Technicien Spécialisé en Gestion des Entreprises

الأكاديمية الجهو ية للتربية والتكوين لجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة
المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني

مؤسسة التكوين

املدينة

ISTA NTIC – Hay Riad
Rabat Instituts

الرباط
Institut national du
cheval Prince Héritier
Moulay El hassan – Dar
Essalam -

ISTA –Hay Essalam –
Route de Meknès- Salé

ISTA –Lamkinsa - Salé

ISTA. Chmaou - Salé

ISTA. Industiel ,Chmaou
- Salé

سـال

Complexe des
formations Aux
Technique Agricoles
Bouknadel

ISTA .Zone F – Sala Al
Jadida

CSE Dc HAY ERRAHMA
SALE
CF SAID HAJJI SALE
CFIJ Alkaria
CFIJ Bettana
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ختصصات مستوى التلين املتخص
- TS. En gestion des entreprises
- Techniques des réseaux informatiques
- TS. En commerce
- Techniques de développement informatique
- Techniques de Secrétariat de Direction
- Electromécanique des Systèmes Automatisés
- Diagnostic et Electronique Embarquée
- Educateur spécialisé en petite enfance
- Technicien Spécialisé en Finance et Comptabilité
- TS. Gros Œuvres
- TS. En commerce
- TS. En gestion des entreprises
- Techniques des réseaux informatiques
- Technicien Spécialisé en Finance et Comptabilité
- Techniques de Secrétariat de Direction
- Technicien Spécialisé en Finance et Comptabilité
- TS. Géomètre topographe
- TS. Gestion des Entreprises
- Techniques de développement Informatiques
- Techniques des réseaux Informatiques
- TS. Gros Œuvres
- TS. En hébergement et réception
- Gestion Hôtelière
- TS. En gestion des entreprises
- Techniques de développement informatique
- Gestion Hôtelière
- Technicien Spécialisé en Finance et Comptabilité
- TS. En gestion des entreprises
- TS. En commerce
- Technicien Spécialisé en Finance et Comptabilité
- Electromécanique des Systèmes Automatisés
- TS en Diagnostique et électronique embarquée
- Technico- Commercial en Vente de Véhicules et Pièces
de Recharge
- TS. En gestion des entreprises
- Techniques des réseaux Informatiques
- TS. En commerce
- TS en Diagnostique et électronique embarquée
- TS. En gestion des entreprises
- Techniques de développement informatique
- Educateur spécialisé en petite enfance
- TS. En gestion des entreprises
- TS. Géomètre Topographe
- TS. Gros Œuvres
- TS. Génie civil
- Infographie
- TS. En commerce
- TS. En gestion des entreprises
- Chef de Chantiers Travaux Publics
- TS.Géomètre topographe
- TS. Gros Œuvres
- TS. Génie civil
- Electromécanique des Systèmes Automatisés
- Usinage sur Machines-Outils à commande Numérique
- TS. Bureau d’études option :Automobile
- TS en Diagnostique et électronique embarquée
- TS. En méthodes ,Production et Qualité Option :
Automobile
- TS. Traitement de Surfaces
- Maintenance des Machines et Outillage en plasturgie

صفحة
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مؤسسة التكوين

ISTA Khémisset- Rte de Rabat
Km 1.5 -

املدينة

اخلميسات

ITA Khémisset - Rte de Rabat
Km 1.5 - Khémisset
CSM Tifelt

تيفلت

ISTA – Temara AV. MLy Idriss
1er - Massira

CFMHT GhichLoudayaTemara
ISTA. Ain Atiq

ISTA. Ain Aouda

الصخريات
متارة

CFMRA Ain Aouda
CFPM Skhirat

CFPAE Temara

ISTA . Tamesna

CFIJ OuledOujih Kenitra
ISTA BTP,routeainsbaa
Souk Tnin 14000 Kénitra

القنيطرة
CFMA Kenitra
Quartier Bir rami

الأكاديمية الجهو ية للتربية والتكوين لجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة
المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني

ختصصات مستوى التلين املتخص
- Automatisation et instrumentation industrielle
- Electromécanique des Systèmes Automatisés
- TS. Bureau d’étude en construction métallique
- TS. En méthodes en Fabrication Mécanique
- TS. En commerce
- TS. en Génie Climatique
- TS. En gestion des entreprises
- Techniques de développement informatique
- Techniques de Secrétariat de Direction
- Techniques des réseaux informatiques
- Educateur spécialisé en petite enfance
- Technicien Spécialisé en Finance et Comptabilité
- TS. En commerce
- TS. En gestion des entreprises
- Techniques des réseaux informatiques
- Electromécanique des Systèmes Automatisés
- TS. En commerce
- TS. En génie climatique
- TS. En gestion des entreprises
- Techniques de développement informatique
- Techniques de Secrétariat de Direction
- Techniques des réseaux informatiques
- TS. En commerce
- TS. En gestion des entreprises
- Techniques de Secrétariat de Direction
-

الأكاديمية الجهو ية للتربية والتكوين لجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة
المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني

مؤسسة التكوين

ISTA Maamoura nouvelle
médina BP580 -14000
Kénitra

املدينة

القنيطرة

ITA avenue idriss I
MechraaBelksiri

مشرع
بلقصريي

ISTA Sidi kasem, hay
charaf route Kénitra BP
146 Sidi Kasem

سيدي قاسم

ISTA sidi Slimane avenue
la résidence 14200 Sidi
Slimane

سيدي سليمان

صفحة

193
CROSP – 2021/2020

أهداف التكوين
نظام التكوين

شروط االلتحاق

الترشيح

كيفية القبول

عنوان المؤسسة

يهدف التكوين باملعهد امللكي للتلنين املتخصصن يف املياه واللابات إىل إ عييداد أ طيير متخص صيية ومؤه ليية
للعمل يف قطاع املياه واللابات واجملاالت املرتبطة به.
نظام التكوين باملعهد داخلي ومبنحة ،مع تكوين مدني وعسكري.
يشرتط يف املرتش (ة) ما يلي:
 جنسية ملربية؛ السن يرتاوح بن  18و 30سنة عند بداية السنة الدراسية ؛ أن ي كييون حا صييال ع لييى شييهادة البكالور يييا يف ال شييع العلم ييية ( ع لييوم فيزيا ييية ،ع لييوم احل ييياةواألرض ،علوم زراعية ،علوم رياضية أ  ،علوم رياضية ب ) أو بكالوريا مهنية فالحية؛
 أو حاصال ع لييى دب لييوم ت لييين يف امل ييياه واللا بييات مييع سيينة ع لييى األ قييل ميين ا خلييربة يف ا جملييا  ،واليتعدى سنه  40سنة عند بداية السنة الدراسية ؛
 أن ي كييون م عييد ق يييا ب صييره أ كييرب أو ي سيياوي  20/15بالن سيبة لل عيين ا ليييمين والي سييرى مييعشهادة طبية تثبت ذلك؛
 بنية جسمية سليمة مع شهادة طبية تثبت ذلك. -قامة ال تلل عن  1.60مرت لجناث و 1.65مرت للذكور.

 يتم الرتشي فل عرب منصة املباراة ويف اآلجا ا ددة لذلك:https://fpa-concours.agriculture.gov.ma

يتم اللبو باملعهد عن طري مباراة تشمل املراحل التالية:
 انتلا أولي بنا على املعد ا صل عليه يف امتحانات البكالوريا يف املواد :الرياضيات ،الفيزياوالكيميا  ،علوم احلياة واألرض والللة الفرنسية؛
 بالنسبة حلاملي شهادة ال بكالوريا علوم زراعية وبكالوريا مهنية فالحية ،ال خيضعون لعمليةاالنتلا األولي ،شريطة التسجيل عرب منصة املباراة
 ملابلة؛ اختبارات يف الرتبية البدنية.يييتم إخ بييار املرت شييحن املل بييولن يف االنت لييا األو لييي ب تيياريخ إ جييرا امللاب ليية واخت بييارات الرتب ييية البدن ييية
فل عرب منصة املباراة.
 اللبو النها ي للمرتشحن يكون مشروطا بإجرا الفح الطيب.املعهد امللكي للتلنين املتخصصن يف املياه واللابات ،ص.ب 184 :شارع اللد  ،تابريكت  -سال
اهلاتا والفاكس 0537861104 :املوقع اإللكرتوني للمعهدwww.irtsef.net :

الأكاديمية الجهو ية للتربية والتكوين لجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة
المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني
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أهداف التكوين

مدة التكوين
والتخصصات

شروط االلتحاق

الترشيح

كيفية القبول

ي هييدف الت كييوين مبع هييد التل نييين املتخص صيين يف الفال حيية بت طييوان إىل إ عييداد أ طيير متخص صيية
ومؤهلة للعمل يف جما األعشاب العطرية والطبية وتلنيات املخترب.
يييدوم الت كييوين سيينتن وخي ضييع لن ظييام داخ لييي ،وي لييدم املع هييد تكوي نييا مب سييتوى ا لييتلين املتخ صي
الشع التالية:
• شعبة األعشاب العطرية والطبية
• شعبة تلنيات املخترب
يشرتط يف املرتش ما يلي:
• جنسية ملربية؛
• السن  30سنة على األكثر عند بداية التكوين.
• أن يكون حا صييال ع لييى شييهادة البكالور يييا يف ال شييع العلم ييية ( ع لييوم فيزيا ييية ،ع لييوم
احل ييياة واألرض ،ع لييوم زراع ييية ،ع لييوم ريا ضييية أ  ،ع لييوم ريا ضييية ب ) أو بكالور يييا
مهنية فالحية .
• أن يكون حاصال على دبلوم التلين الفالحي يف التخص صييات التال ييية :ترب ييية األب لييار
ال ليينم وا مليياعز ،أو الب سييتنة ،مييع خييربة مهن ييية ال ت لييل عيين سيينة (يف حييدود  %5ميين
اللاعد ا ددة).
• التسجيل عرب املوقع اإللكرتوني:
https://fpa-concours.agriculture.gov.ma
يتم الرتشي من خال ولو املوقع املشار إليه أعاله ،ومل االستمارة املوجودة باملوقع.
يتم اللبو باملعهد عن طري مباراة تشمل املراحل التالية:
• انت لييا أو لييي ب نييا ع لييى امل عييد ا صييل عل يييه يف امتحا نييات البكالور يييا يف ا ملييواد:
الرياضيات ،الفيزيا والكيميا  ،علوم احلياة واألرض والللة الفرنسية؛
• يليه اختبار شفوي للمرتشحن امللبولن يف االنتلا األولي؛
سيييتم اخ بييار املع نييين بيياألمر عيين يييوم و سيياعة االخت بييار ال شييفوي ف لي
اإللكرتوني املشار إليه أعاله.

عنوان المؤسسة

صفحة
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عييرب املو قييع

معهد التلنين املتخصصن يف الفالحة بتطوان
كلم ،10طري شفشاون ،ص.ب  20بن قري  93052تطوان
اهلاتا0610279915 / 0539968545 :
بريد إلكرتونيtetouanagrii@gmail.com :

الأكاديمية الجهو ية للتربية والتكوين لجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة
المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني

أهداف التكوين
مدة التكوين
والتخصصات

ي هييدف الت كييوين باملع هييد إىل إ عييداد أ طيير تلن ييية وتلن ييية متخص صيية يف التجه يييزات الفالح ييية و ا لييري
والكهروميكانيك.
يدوم التكوين سنتن  ،ويلدم املعهد تكوينات مبستوى التلين و التلين املتخص يف الشع التالية:
مستوى التلين املتخص
مستوى التلين
شعبة اهليدروليكا اللروية والري
شعبة التجهيزات الفالحية
شعبة الكهروميكانيك
مستوى التلين

• جنسية ملربية؛
• السن  30سنة على األكثر ب تيياريخ  12أك تييوبر ميين
سنة الرتشي .
شروط االلتحاق • م سييتوى البكالور يييا (ع لييى األ قييل) يف ال شييع العلم ييية
والتكنولوجية واملهنية ؛
• أو حا صييل ع لييى دب لييوم التأه يييل امل هييين يف امليك نيية
الفالحية.

ملف الترشيح

كيفية القبول
عنوان
المؤسسة

مستوى التلين املتخص
• جنسية ملربية؛
• ال سيين  30سيينة ع لييى األك ثيير ع نييد بدا ييية
التكوين.
• أن يكون حاصال على شهادة البكالوريا يف
ال شييع العلم ييية أو التكنولوج ييية أو
مهنية؛
أو حاصل على دبلوم ا لييتلين الفال حييي يف
امليك نيية الفالح ييية ،الب سييتنة الزرا عييات
املتعددة وتربية املواشي.

يتكون ملا الرتشي من الوثا التالية:
• مطبوع التسجيل يف املباراة يتم ملؤه على املوقع :
https://fpa-concours.agriculture.gov.ma
ويتم طباعته بعد التصدي علية؛
• نسخة من علد االزدياد (ال يتجاوز تارخيها ثالثة أشهر)
• نسخة من بطاقة التعريا الوطنية مصاد عليها؛
• صورتان حديثتان؛
• ظرفان بريديان حجم صلت حيمالن العنوان الكامل للمرتش .
بالنسبة ملستوى التلين:
• شهادة مدرسية أصلية بالنسبة لتالميذ التع ليييم الع مييومي و شييهادة مدر سييية أ صييلية وم صيياد
علي هييا ميين طييرف املدير ييية اإلقليم ييية لييوزارة الرتب ييية الوطن ييية بالن سييبة ملرت شييحي التع ليييم
اخلصوصي؛
• أو نسخة مصاد عليها من دبلوم التخر يف مستوى التأهيل؛
• بيان النل لدورات السنة أوىل والسنة الثانية بكالوريا.
بالنسبة ملستوى التلين املتخص :
• نسخة مصاد عليها من شهادة البكالوريا؛
• بيان النل عام للبكالوريا؛
• أو نسخة مصاد عليها من دبلوم التخر يف مستوى التلين؛
تودع ملفات الرتشي مباشرة لدى إدارة املعهد أو ترسل عرب الربيد يف اآلجا ا ددة من طرف املؤسسة.
يتم اللبو باملعهد عن طري مباراة تشمل املراحل التالية :انتلا أولي  +امتحان كتابي.
ملحوظة :املوسم املاضي ونظرا لظروف احلجر الصحي ،مت االكتفا باالنتلا األولي  +اختبار الشفوي.
معهد التلنين املتخصصن يف املكننة الفالحية والتجهيز اللروي ـــ ص.ب  4003بوقناد ـــ سال
اهلاتا 0537822285:الفاكس0537822282 :

الأكاديمية الجهو ية للتربية والتكوين لجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة
المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني
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أهداف التكوين
مدة التكوين
والتخصصات

يهدف التكوين باملعهد إىل إعداد أطر تلنية وتلنية متخصصة يف الصناعة اللذا ية
يدوم التكوين سنتن  ،ويلدم املعهد تكوينات مبستوى التلين املتخص
• شعبة الصناعة اللذا ية؛
• شعبة التلين التجاري يف اإلنتا والتسوي البستين.
شعبة الصناعة اللذا ية

شروط االلتحاق

الترشيح

كيفية القبول

يف الشع التالية:

• جنسية ملربية؛
• ال سيين  30سيينة ع لييى األك ثيير ع نييد بدا ييية
التكوين.
• أن ي كييون حا صييال ع لييى شييهادة البكالور يييا يف
الشع العلمية او بكالوريا مهنية فالحية ؛
• أو حاصل على دبلوم التلين ختص تربية
األبلار اللنم وا مليياعز ،والب سييتنة ،مييع خييربة ال
تلل عن سنة.

شعبة التلين التجاري يف اإلنتا والتسوي
البستين
• جنسية ملربية؛
• ال سيين  30سيينة ع لييى األك ثيير ع نييد بدا ييية
التكوين.
• أن ي كييون حا صييال ع لييى شييهادة البكالور يييا يف
الشع العلمية او بكالوريا مهنية فالحية ؛
• أو حا صييل ع لييى دب لييوم ا لييتلين الفال حييي
البستنة ،الزراعات املتعددة اإلنتا احل يييواني،
مع خربة ال تلل عن سنة .

يتم الرتشي من خال ولو البوابة اإللكرتونية:
https://fpa-concours.agriculture.gov.ma
ومل االستمارة املوجودة باملوقع يف اآلجا ا ددة لذلك.
يتم اللبو باملعهد عن طري مباراة تشمل املراحل التالية:
• انت لييا أو لييي ب نييا ع لييى امل عييد ا صييل عل يييه يف امتحا نييات البكالور يييا يف ا ملييواد:
الريا ضيييات ،الفيز يييا والكيم يييا  ،ع لييوم احل ييياة واألرض والل ليية الفرن سييية؛ بالن سييبة
حليياملي شييهادة ال بكالور يييا ع لييوم زراع ييية وبكالور يييا مهن ييية فالح ييية ،ال خي ضيعون
لعملية االنتلا األولي ،شريطة التسجيل عرب منصة املباراة؛
• يليه اختبار شفوي للمرتشحن امللبولن يف االنتلا األولي؛
عييرب املو قييع اإللكرتو نييي امل شييار إل يييه

سيتم اخبار املعنين بيياألمر عيين يييوم و سيياعة االخت بييار ال شييفوي ف لي
أعاله.
ملحوظااة :املو سييم املا ضييي ون ظييرا ل ظييروف احل جيير ال صييحي ،لو لييو املع هييد ،مت اعت ميياد االنت لييا األو لييي +
اختبار الشفوي(استثنا أللي االمتحان الكتابي).
معهد التلنين املتخصصن يف الفالحة (املدرسة الفالحية) بتمارة  -كلم  4.5طري سيدي حييى
عنوان المؤسسة
زعت  -ص.ب  4118متارة  ،هاتا وفاكس0537741120 :
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الأكاديمية الجهو ية للتربية والتكوين لجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة
المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني

أهداف التكوين

التخصصات

شروط االلتحاق

الترشيح

كيفية القبول

عنوان المؤسسة

يهدف التكوين مبع هييد التل نييين املتخص صيين يف الفال حيية بال سييويهلة إىل إ عييداد أ طيير متخص صيية
ومؤهلة للعمل يف اجملا الفالحي.
يلدم املعهد تكوينا مبستوى التلين املتخص
• تسوي املدخالت الفالحية؛
• تدبت امللاوالت الفالحية؛

يف الشع التالية:

يشرتط يف املرتش ما يلي:
• جنسية ملربية؛
• السن  30سنة على األكثر عند بداية التكوين؛
• أن يكون حا صييال ع لييى شييهادة البكالور يييا يف ال شييع العلم ييية ( ع لييوم فيزيا ييية ،ع لييوم
احل ييياة واألرض ،ع لييوم زراع ييية ،ع لييوم ريا ضييية أ  ،ع لييوم ريا ضييية ب ) أو بكالور يييا
مهن ييية فالح ييية ،أو ع لييوم اقت صيياد أو ع لييوم الت سيييت وا ا سييبة بالن سييبة لت سييوي
املدخالت الفالحية وتدبت امللاوالت الفالحية .
• أو حاصال على دبلوم تلين فالحي أو شهادة النجاح يف هذا املستوى للمرشحن عرب
نظام املمرات.
يتم الرت شي من خال التسجيل عرب املنصة التالية:
https://fpa-concours.agriculture.gov.ma
يتم اللبو باملعهد بعد:
• إمتام الرتشي اإللكرتوني يف اآلجا ا ددة لذلك؛
• تلديم ملا كامل؛
• انتلا أولي ؛
• اختبارات شفوية.
يتم إعالن النتا ج عرب املنصة املذكورة أعاله.
معهد التلنين املتخصصن يف الفالحة بالسويهلة ــ ص.ب  806كليز  40000مراك
اهلاتا  /الفاكس 0524438869 :ــ الربيد اإللكرتونيItsas1952@yahoo.fr :

الأكاديمية الجهو ية للتربية والتكوين لجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة
المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني
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ي هييدف الت كييوين مبع هييد التل نييين املتخص صيين يف اهلند سيية اللرو ييية وم سي األرا ضييي مبك نييا ال تييابع لييوزارة
أهداف
الفال حيية وال صيييد الب حييري إىل ت كييوين تل نييين متخص صيين مب سييتوى عييا يف جمييا تييدبت امل ييياه و جمييا
التكوين
الطوبو رافيا.
يييدوم الت كييوين باملع هييد سيينتان حي صييل ب عييدها الطا لي املت خيير ع لييى دب لييوم ا لييتلين املتخ صي يف أ حييد
التخصصات التالية:
مدة التكوين
• HYDRAULIQUE RURALE ET IRRIGATION
والتخصصات
• TOPOGRAPHIE
يشرتط لولو املعهد ما يلي:
 جنسية ملربية؛ شهادة البكالوريا ختص  :علوم رياضيةتأت ،علوم رياضية تبت ،علوم فيزيا ييية ،ع لييوم احل ييياةواألرض ،ع لييوم زراع ييية ،ع لييوم وتكنولوج يييات ميكانيك ييية  ،ع لييوم وتكنولوج يييات كهربا ييية،
بكالوريا مهنية فالحية ؛
 -ال يتعدى السن  30سنة عند بدابة السنة الدراسية ؛

شروط
الترشيح

يفت الرتشي أيضا يف وجه حيياملي دب لييوم ا لييتلين الفال حييي أو مييا يعاد لييه يف خت صي منا سي للتخ صي
امل تييوفر باملع هييد مييع ال تييوفر ع لييى سيينة ع لييى األ قييل ميين ا خلييربة(فل بالن سييبة لتخ صي
. )HYDRAULIQUE RURALE ET IRRIGATION
يتم الرت شي من خال التسجيل عرب املنصة التالية:
الترشيح
https://fpa-concours.agriculture.gov.ma
يتكون ملا الرتشي من الوثا التالية:
 نسخة من بطاقة التعريا الوطنية مصاد عليها؛ نسخة مصاد عليها من شهادة البكالوريا أو الدبلوم أو الشهادة ا صل عليها؛ملف الترشيح
 بيان النل األصلي ل سييلك البكالور يييا أو ن سييخة م صيياد علي هييا ( مييع ن لي االمت حييان ا ليوطينواالمتحان اجلهوي).
 صورة واحدة.يتم ولو مستوى التلين املتخص عن طري مباراة تنظم كما يلي:
 املرحلة األوىل :انتلا أولي بنا على نتا ج البكالوريا. املرحلة الثانية :إجرا اختبارات كتابية (. )1ملحوظة :يتم قبو حاملي شهادة البكالوريا ختص علوم زراعية وبكالوريا مهنية فالحية
مباشرة الجتياز االختبارات الكتابية دون انتلا أولي.
يتم إعالن النتا ج باملعهد وكذا على موقعه اإللكرتوني:
www.itsgrt.drafm.net ou www. drafm.net/itsgrt
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

كيفية
الولوج

(:)1املوسم املاضي ،ونظرا للظروف االستثنا ية مت االكتفا لولو املعهد باالنتلا  +اختبار شفوى.

عنوان
المؤسسة

صفحة

تودع ملفات الرتشي مباشرة لدى إدارة املعهد أو ميكن إرساهلا عرب الربيد العادي يف اآلجا ا ددة على
العنوان التالي:
معهد التلنين املتخصصن يف اهلندسة اللروية ومس األراضي،
ص.ب ، 4003 :مكنا
هاتا وفاكس0535531616 :
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الأكاديمية الجهو ية للتربية والتكوين لجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة
المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني

 يتم التكوين مبعهد التلنين املتخصصن يف البستنة مبكناالتكوين
 نظام التكوين داخلييييدوم الت كييوين باملع هييد سيينتان حي صييل ب عييدها الطا لي املت خيير ع لييى دب لييوم ا لييتلين املتخ صي يف أ حييدى
الشع التالية:
مدة التكوين
• Technico- commercial en production horticole
والتخصصات
• Commercialisation des intrants agricoles
بالتناوب بن املعهد وامللاولة

Technico-commercial en
production horticole

Commercialisation des intrants
agricoles

يشرتط لولو املعهد ما يلي:
يشرتط لولو املعهد ما يلي:
 جنسية ملربية؛ جنسية ملربية؛ شهادة البكالور يييا خت صي  :ع لييوم ريا ضيييةتأت ،أو شييهادة البكالور يييا خت صي  :ع لييومشروط
تبت ،علوم فيزيا ية ،علوم احلياة واألرض ،علوم
ريا ضيييةتأت ،أو تبت ،ع لييوم فيزيا ييية ،ع لييوم
الترشيح
زراع ييية ،ع ليوم اقت صييادية ،ع لييوم ال تييدبت
احلياة واألرض ،علوم زراع ييية ،أو بكالور يييا
ا اسباتي أو بكالوريا مهنية فالحية ؛
مهنية فالحية؛
 ال يت عييدى ال سيين  30سيينة ع نييد بدا بيية ال سيينة ال يتعدى السن  30سنة ع نييد بدا بيية ال سيينةالدراسية ؛
الدراسية ؛
يفت الرتشي أيضا يف و جييه حيياملي دب لييوم ا لييتلين ي فييت الرت شييي أي ضييا يف و جييه حيياملي دب لييوم ا لييتلين
الفال حييي أو مييا يعاد لييه يف خت صي منا سي الفالحي أو ما يعادله يف ختص مناس للتخص
للتخص
يتم الرت شي من خال التسجيل عرب املنصة التالية:
الترشيح
https://fpa-concours.agriculture.gov.ma
يتكون ملا الرتشي من الوثا التالية:
 مطبوع التسجيل عرب املوقع؛ نسخة من علد االزدياد؛ نسخة من بطاقة التعريا الوطنية مصاد عليها؛ نسخة مصاد عليها من شهادة البكالوريا أو الدبلوم أو الشهادة ا صل عليها؛ملف الترشيح
 ظرفان بريديان متنربان حيمالن اسم وعنوان املرتش ؛ بيان النل األصلي لسلك البكالوريا أو نسخة مصاد عليها (مع نل االمتحان الوطين). صورتان شخصيتان.ملحوظة - :ال تلبل الطلبات ال ال توض التخص املطلوب.
يتم ولو مستوى التلين املتخص عن طري مباراة تنظم كما يلي:
 املرحلة األوىل :انتلا أولي بنا على نتا ج البكالوريا. املرحلة الثانية :إجرا اختبارات كتابية (.)1كيفية
يتم إعالن النتا ج باملعهد وكذا على موقعه اإللكرتوني:
الولوج
www.itsh.drafm.net ou www.drafm.net/itsh
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(:)1املوسم املاضي ،ونظرا للظروف االستثنا ية مت االكتفا لولو املعهد باالنتلا  +اختبار شفوى.
معهد التلنين املتخصصن يف البستنة،
عنوان
ص.ب ، 4002 :جنان بن حليمة مكنا ـــ هاتا وفاكس0535531273 :
المؤسسة
E-mail : itshmeknes09@yahoo.fr
الأكاديمية الجهو ية للتربية والتكوين لجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة
المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني

صفحة

200

CROSP – 2021/2020

مستوى التكوين

التخصصات

املؤسسة

اللنيطرة

تلين متخص
 -تلين

 تربية الدواجن ،األ نام ،األبلار ،اخليو ، املراقبة ال صييحية وتف تييي ا ملييواد احليوان يييةوذات األصل احليواني.

سال

تلين

 -املياه واللابات(خاص بالذكور)

كلميم

تلين

 -البستنة

تيفلت

تلين

 الزراعات الكربى، -تربية األبلار واأل نام واملاعز

بن امحد
(سطات)

تلين

 الزراعات املتنوعة، -تربية املواشي

الراشيدية

تلين

 زراعة الواحات، -تربية املواشي

املعهد التلين الفالحي بالزراي
ص.ب.

بركان

تلين متخص
 -تلين

املعهد التلين الفالحي
اهلاتا:

لفليه بن صاحل
(بين مال )

تلين

املعهد التلين امللكي لرتبية املاشية
ص.ب .الفوارات
هاتا:
املعهد التلين امللكي للمياه واللابات -
ص.ب.
اهلاتا:
املعهد التلين الفالحي بكلميم
ص.ب
اهلاتا:
املعهد التلين للفالحة بتيفلت
ص.ب.
اهلاتا:
املعهد التلين الفالحي بالشاوية
ص.ب.
اهلاتا:
املعهد التلين للفالحة بالراشيدية
ص.ب.
اهلاتا:

املعهد التلين للبستنه
ص.ب.
اهلاتا:
املعهد التلين الفالحي بساحل
بوطاهر  -ص.ب:
اهلاتا:
املعهد التلين الفالحي بن خليل
ص.ب.
اهلاتا:
الثانوية الفالحية بوادي أمليل
اهلاتا:
معهد األمت سيدي حممد
ص.ب
اهلاتا:

صفحة

201
CROSP – 2021/2020

املدينة

مكنا

تلين متخص

 تسوي املواد الفالحية األولية األشجار املثمرة، الزراعات امللطاة ،البستنة تربية املاشية، الزراعات املتعددة األشجار املثمرة، -الزراعات امللطاة

تاونات

تلين

 الزراعات الكربى تربية املواشي -البستنة

خنيفرة

تلين

 البستنة ،األشجار املثمرة ، -تربية املواشي

تازة

تلين

ا مدية

تلين متخص

-

الزراعات الكربى،
تربية املواشي
التدبت والتسوي الفالحي
املعدات الفالحية
ت هييي امل سيياحات اخل ضييرا محا ييية النبا تييات
تسوي املبيدات

الأكاديمية الجهو ية للتربية والتكوين لجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة
المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني

مدة التكوين
وأهدافه
التخصصات

شروط
الترشيح

يييدوم الت كييوين مبعا هييد التل نييين املتخص صيين يف األ شييلا العموم ييية سيينتن ،وي هييدف إىل إ يعيداد تل نييين متخص صيين
( ) Techniciens Spécialisésمييؤهلن للع مييل يف امل ليياوالت ،مكا تي الدرا سييات ،مكا تي املهند سيين املع مييارين،
مكات الطبو رافين  ،املختربات....

الشع
• شعبة تدبت اللوجيستيك والنلل
• شعبة اهلندسة املدنية

معهد مراك

معهد وجدة

معهد أكادير

معهد فا

X
X

X

X

X

الشروط
الشع
الف ئيية  ( :1شييهادة البكالور يييا ال تت جيياوز ا لييثالث الفئة :2
 احلا صييلون ع لييى اإل جييازة يف الع لييوم أوسنوات األختة)
العلوم االقتصادية والتدبت وال يتجاوز
 بكالوريا علوم رياضية تأت أو تبتتدبير
واألرض
احلياة
 أو علوم فيزيا ية أو علومالسن  26سنة عند تاريخ إجرا املباراة
اللوجيستيك  -أو علوم اقتصادية أو علوم التدبت ا اسباتي؛
 أو احلا صييلون ع لييى دب لييوم ا لييتلين يف أو بكالور يييا مهن ييية م سييلك اللوج سييتيك وم سييلكوالنقل
اللوجيستيك والنلل ومتوفرون على 4
ا اسبة مسلك التجارة؛
سنوات من األقدمية يف إطارهم.
 ال يت جيياوز ال سيين  23سيينة ع نييد تيياريخ إ جييرااملباراة.
الف ئيية  ( :1شييهادة البكالور يييا ال تت جيياوز ا لييثالث الفئة :2
 احلاصلون على اإلجازة يف العلوم والسنوات األختة)
تبت
أو
تأت
رياضية
 بكالوريا علوميت جيياوز ال سيين  26سيينة ع نييد تيياريخ
شعبة
 أو علوم فيزيا ية أو علوم احلياة واألرضإجرا املباراة
الهندسة  -أو علوم وتكنولوجيات كهربا ية أو ميكانيكية؛  -أو املوظ فييون احلا صييلون ع لييى دب لييوم
المدنية
 أو بكالور يييا مهن ييية شييعبة الب نييا واأل شييلا ا لييتلين األ شيلا العموم ييية وم تييوفرونالعمومية مسلك البنا واألشلا العمومية؛
ع لييى  4سيينوات ميين األقدم ييية يف
 -ال يتجاوز السن  23سنة عند تاريخ إجرا املباراة إطارهم.

كيفية
القبول

يتم اللبو عن طري االنتلا :
 بالنسبة للحاصلن على شهادة البكالوريا أو شيهادة اإل جيازة،اإللكرتونيةconcours-istp.mtpnet.gov.ma :
و يييتعن حتم يييل ب يييان ا ليينل ا صييل علي هييا خييال ال سيينة الثان ييية بكالور يييا و كييذا بطا قيية التعر يييا الوطن ييية،
كذلك حتميل شهادة اإلجازة؛
وبالنسبة حلاملي اإلجازة
إرسا ترشيحاتهم خال اآلجا ا يددة عيرب التسل سيل
 بالنسبة للموظفن احلاصلن على شهادة التلين،اإلداري إىل مديرية املوارد البشرية  ،ويتكون ملا الرتشي من الوثا التالية:
 طل مشفوع مبوافلة الر يس املباشر؛ نسخة من قرار التعين يف اإلطار؛ نسخة من دبلوم التلين.سيتم اإلعالن عن النتا ج وكذا اجلدولة الزمنية للتسجيل باملعاهد وعرب البوابتن:
ي الت سيجيل خيال اآل جيا ا يددة عيرب البوا بية

الترشيح

عنوان
المؤسسة






 concours-istp.mtpnet.gov.maو www.equipement.gov.ma
معهد مراك  :زنلة آسيا ،الداوديات ،مراك املنارة  40000ـ اهلاتا0524301753 :
معهد وجدة :طري بوقناد  ،سيدي حييى ،وجدة  60050ـ اهلاتا0536540013 :
معهد أكادير :بلوك  113حي تدارت،أكادير
معهد فا  :حي كريم العمراني ،الدكارات  -فا  ،اهلاتا0679824676 :

الأكاديمية الجهو ية للتربية والتكوين لجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة
المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني
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مدة التكوين
وأهدافه

يدوم التكوين مبعهد تكوين التلنين املتخصصن يف التعمت واهلندسة املعمارية مبكنا ووجدة سنتن
ويهدف إىل إ عييداد تل نييين متخص صيين ( ) Techniciens Spécialisésمييؤهلن للع مييل يف ق طيياع
اإلسكان والتعمت.

شروط الترشيح

يشرتط يف املرتش أن يكون:
• حاصال على شييهادة البكالور يييا (ع لييوم جتريب ييية ،ع لييوم ريا ضييية أو ف نييون تطبيل ييية أو شييعبة
البنا واألشلا العمومية)؛
• أو شييهادة ا لييتلين ( وحا صييال ع لييى شييهادة البكالور يييا) يف ال شييع التال ييية :ا لييتعمت واهلند سيية
املعمارية ،البنا واهلندسة املدنية ،الرسم املعماري أو شهادة تعادهلا( .يف حدود )10%
• باللا من العمر ما بن  17و 25سنة على األكثر إىل اية  31دج نييرب ميين سيينة الرت شييي
أن ال يتعدى السن  30سنة) ؛
(بالنسبة للمرتشحن املوظفن،
• حصو املرتش على شهادة البكالوريا مبعد عام ال يلل على .20/12

مسطرة االنتقاء

يتم اللبو عن طري مباراة تشمل ما يلي:
• انتلا أوليا؛
• اختبار كتابي :الرياضيات والرسم( 2مبعامل)2؛
• ن للتحليل والرتمجة إىل الللة العربية ( 2مبعامل.)2
• اختبار شفوي يتمحور حو مواضيع عامة وأ خييرى ذات صييلة مب جيياالت اهلند سيية املعمار ييية
والتعمت(معامل.)1
قظ ممرا للظ ممرون االس ممت نائية الت م تعيش م ا بم ق مما يس ممب و مماء كوفي ممد  ،19فل ممد ت ممم اعتم مما مس ممطر اس ممت نائية للحد مميو لول مموا
املع م ممد برسم ممم املوسم ممم  ،2021/2020حيم ممم تم ممم االعتمم مما فلم ممط علم ممى اقتلم مماء املحدطم ممحيا بنم مماء علم ممى املعم ممد املحدم ممل عليم ممه ام ممي
االمتحاا الوطص واملعد املحدل عليه اي االمتحاا الج وي .است ناء تم إ لااء االختبار ات الاتابية)

الترشيح
والتسجيل

يفت باب التسجيل للمباراة عرب البوابتن اإللكرتونيتن لوزارة إعداد الرتاب الوطين والتعمت
واإلسكان وسياسة املدينةwww.mhpv.gov.ma - www.muat.gov.ma :
وذلك خال الفرتة ا ددة هلذه العملية .
عند نهاية عملية االنتلا األولي ،يتم نشر لوا املرشحن امللبولن على عرب البوابتن اإللكرتونيتن
للوزارة.
على املرتشحن امللبولن الجتياز املباراة حتميل وطبع االستدعا عرب البوابتن اإللكرتونيتن للوزارة.

معهد تكوين التلنين
املتخصصن يف التعمت معهد تكوين التلنين املتخصصن يف التعمت واهلندسة
واهلندسة املعمارية.
عنوان المعاهد
املعمارية  -وجدة
جنان بنحليمة ،اإل اعيلية  ،مكنا

صفحة
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الأكاديمية الجهو ية للتربية والتكوين لجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة
المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني

مدة التكوين
وأهدافه
التخصصات

شروط الترشيح

يييدوم الت كييوين مبع هييد امل عييادن سيينتن وي هييدف إىل إ عييداد تل نييين متخص صيين ( Techniciens
 ) Spécialisésمؤهلن للعمل يف قطاعي الصناعة واملعادن.
• الكهروميكانيك؛

• اجليولوجيا التطبيقية؛

• املعادن واملقالع؛

• الكيمياء الصناعية ؛

يلج سلك التلين املتخص :
• املرتشحون احلا صييلون ع لييى شييهادة البكالور يييا  :ع لييوم فيزيا ييية ،ع لييوم احل ييياة واألرض ،ع لييوم
ريا ضييية تات ،ع لييوم ريا ضييية تبت ،ع لييوم وتكنولوج يييات كهربا ييية ،ع لييوم وتكنولوج يييات
ميكانيكية أو ما يعادهلا؛
• املرت شييحون احلا صييلون ع لييى شييهادة البكالور يييا املهن ييية :الت صيينيع املي كييانيكي ـ ـييـ ال صيييانة
الصناعية؛
• املرت شييحون احلا صييلون ع لييى دب لييوم ت لييين أو مييا يعاد لييه يف إ حييدى التخص صييات ذات ال صييلة
بالشع املتوفرة باملعهد ،وذلك يف حدود  %10من عدد امللاعد.
يشرتط على حاملي شهادة البكالوريا يف العلوم التجريبية ميزة ال بأ به وما فييو  ،ك مييا ي شييرتط ع لييى
مجيع املرتشحن احلاصلن على البكالوريا أال يتجاوز عمرهم  30سنة عند تاريخ بداية التكوين.
خيتتم هذا السلك بتسليم دبلوم التلين املتخص

.

 يييتم الل بييو بالن سييبة حليياملي البكالور يييا عيين طر يي انت لييا  ،ب نييا ع لييى امل عييدالت اامتحان البكالوريا،
 بالنسبة للحاصلن على دبلوم تلين ،يتم اللبو عن طري  :انتلا  +اجتياز اختبار كتابي أو شفوي. سيييتم ا سييتدعا املرت شييحن املل بييولن الجت ييياز االخت بييار الك تييابي أو ال شييفوي سييوا عيين طر يي الع نييواناإللكرتوني أو اهلاتا.
صييل علي هييا يف

كيفية القبول

إيداع الترشيح

عنوان
المؤسسة

يتكون ملا الرتشي من الوثا التالية:
 -1املرتشحون احلاصلون على شهادة البكالوريا:
• تعبئة استمارة الرتشي عرب املوقع اإللكرتوني للمعهد www.emm.ac.ma :؛
على املرتش تفلد املوقع لتتبع مآ ترشيحه
 -2املرتشحون احلاصلون على دبلوم التلين:
• ستة ذاتية للمرتش ) (CVمع اإلشارة لرقم اهلاتا ؛
• نسخة من دبلوم التلين أو ما يعادله أو شهادة النجاح مصاد عليها؛
• نسخة من بيان النل ا صل عليها يف سلك التلين أو ما يعادله مصاد عليها.
ير سييل امل لييا ب عييد امل سي ال ضييو ي )(Scannéإىل الع نييوان اإللكرتو نييي:
concours.passerelle@emm.ac.ma
أو ير سييل عييرب الرب يييد إىل الع نييوان ا ملييبن أ سييفله مييع اإل شييارة وجو بييا لع بييارة ت مميراتت أو ت
 passerelleت
زنلة املشعر احلرام ،إسيل ،كليز(،ص.ب ،) 2402:مراك املنارة .40000
الهاتف 0524309779 :ببالفاكس0524313365 :
الموقع اإللكتروني www.imm.ac.ma :بب البريد اإللكترونيecole@iam.net.ma :

الأكاديمية الجهو ية للتربية والتكوين لجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة
المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني
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مدة التكوين
وأهدافه

يدوم التكوين مبعهد امل عييادن بتوي سيييت سيينتن وي هييدف إىل إ عييداد تل نييين متخص صيين ( Techniciens
) Spécialisésمؤهلن للعمل يف قطاعي الصناعة والطوبو رافيا.

شروط الترشيح

ينظم التكوين يف املعهد يف التخصصات التالية:
• اهلندسة الطبو رافية؛
• الكهروميكانيك واألنظمة الذاتية.
ـــ التلنين املتخصصن:
• املرتشحون احلاصلون ع لييى شييهادة البكالور يييا  :ع لييوم فيزيا ييية ،ع لييوم احل ييياة واألرض ،ع لييوم
ريا ضييية تات ،ع لييوم ريا ضييية تبت ،ع لييوم وتكنولوج يييات كهربا ييية ،ع لييوم وتكنولوج يييات
ميكانيكية أو ما يعادهلا؛
• املرت شييحون احلا صييلون ع لييى شييهادة البكالور يييا املهن ييية :الت صيينيع املي كييانيكي ـ ـييـ ال صيييانة
الصناعية؛
• باللا من العمر30سنة على األكثر عند حدود تاريخ بداية التكوين ؛
• أو حا صييال ع لييى دب لييوم ت لييين أو شييهادة معاد ليية يف التخص صييات ذات ال صييلة بال شييع امل تييوفرة
باملعهد.
يييتم الل بييو بالن سييبة حليياملي البكالور يييا عيين طر يي انت لييا  ،ب نييا ع لييى امل عييدالت ا صييل علي هييا يف
امتحان البكالوريا،
بالن سييبة للح ا صييلن ع لييى دب لييوم ت لييين ،يييتم الل بييو عيين طر يي  :انت لييا  +اجت ييياز اخت بييار ك تييابي أو
شفوي.

مسطرة
الترشيح

 )1بالنسبة للمترشحين الحاصلين على شهادة البكالوريا:
يتكون ملا الرتشي من استمارة الرتشي ال يتم تعبئتها من طرف املرتش عرب املوقع :
www.emm.ac.ma
بعد ملئها يتم طبعها ،وذلك خال اآلجا ا ددة لعملية الرتشي .
 )2بالنسبة للمترشحين الحاصلين على دبلوم تقني أو شهادة معادلة:
يتكون ملا الرتشي من الوثا التالية:
• ستة ذاتية للمرتش ؛
• نسخة من دبلوم التلين أو ما يعادله أو شهادة النجاح مصاد عليها؛
• نسخة من بيان النل ا صل عليها يف سلك التلين أو ما يعادله مصاد عليها.
ترسل ملفات الرتشي  ،بعد املس الضو ي ()Scannéللوثا إىل العنوان اإللكرتوني :
concours.passerelle@emm.ac.ma
أو عرب الربيد إىل العنوان التالي :ت معهد امل عييادن مبييراك  ،زن ليية م شييعر ا حلييرام  -إ سيييل ،ص.ب 2402 :ـييـ
كيليز ــ مراك
مع اإلشارة وجوبا إىل عبارة تممراتت أو » . « passerelles
تن شيير الن تييا ج باملع هييد و كييذا عييرب البوا بيية اإللكرتون ييية  ، www.imt.ac.maو كييذا مو قييع وزارة الطا قيية
واملعادن.www.mem.gov.ma :

التخصصات

كيفية القبول

عنوان
المؤسسة

صفحة

205
CROSP – 2021/2020

العنوان :معهد املعادن بتويسيت  /عرب وجدة ،الرمز الربيدي 64850
اهلاتا  0536654003الفاكس 0536654096

الأكاديمية الجهو ية للتربية والتكوين لجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة
المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني

يهدف التكوين بهذه املعاهد إىل إعداد تلنين متخصصن يف نلل البضا ع واألشخاص وفح
أهداف التكوين السيارات.
يدوم التكوين سنتن حيصل بعدها الطال املتخر على دبلوم تلين أو ت لييين متخ صي
التالية:
• تلين متخص يف استلال النلل واللوجستيك
• تلين يف إصالح عربات الوزن الثليل
مدة التكوين
• تلين سا نلل البضا ع
والتخصصات
• تلين سا نلل األشخاص
• تلين يف الفح التلين للسيارات
• تلين يف تعليم السياقة
• ...
يشرتط يف املرتش ما يلي:
• مستوى البكالوريا بالنسبة ملستوى التلين؛
شروط الترشيح
• احلصو على البكالوريا بالنسبة ملستوى التلين املتخص .

وإصالح

يف التخص صييات

يتم اللبو عن طري :
كيفية القبول
• انتلا  +مباراة بالنسبة ملستوى التلين؛
• انتلا على أسا معد البكالوريا بالنسبة ملستوى التلين املتخص .
معهد أكادير:
كلم  23طري تزنيت ،احلي الصناعي  ،أيت ملو .
هاتا / 0528246301 :فاكس05528246323 :
E-mail : ista_transport@menara.ma
معهد الدار البيضا :
سيدي معروف ،ورا مجاعة عن الش بالدار البيضا
هاتا - 0522581347/0522581346 :فاكس0522581349 .
عناوين المراكز
معهد طنجة:
كلم  5,5الطري اللدمية للمطار 90000
هاتا0539312156 :
معهد تاوريرت:
شارع موالي عبد اهلل طري دبدو  - 60800تاوريرت

الأكاديمية الجهو ية للتربية والتكوين لجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة
المركز الجهوي للتوجيه المدرسي والمهني

صفحة

206

CROSP – 2021/2020

أهداف التكوين يهدف املعهد إىل تكوين أطر متخصصة يف جما الطتان ولوجستيك املطارات.
يلدم املعهد تكوينا مبستوى التلين والتلين املتخص
التكوين
والتخصصات

شروط الترشيح

صفحة

يف التخصصات التالية:

)Chaudronnerie Aéronautique (T
)Matériaux Composites en Aéronautique (T
)Ajustage montage de cellules Aéronefs (TS
)Logistique Aéroportuaire et Gestion de Fret (TS
)Maintenance Aéronautique (T
)Mécatronique (TS
)Usinage sur Machines-Outils à Commande Numérique (TS

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

• مستوى البكالوريا ( علمية أو تلنية ) بالنسبة ملستوى التلين؛
• احلصو على البكالوريا (علمية أو تلنية ) بالنسبة ملستوى التلين املتخص

.

كيفية الولوج

يتم ولو مستوى التلين املتخص عن طري مباراة تنظم كما يلي:
• املرحلة األوىل :انتلا أولي بنا على نتا ج البكالوريا.
• املرحلة الثانية :إجرا اختبارات كتابية
• املرحلة الثالثة :ملابلة مع جلنة االنتلا النها ي.

ملف الترشيح

يتكون ملا الرتشي من الوثا التالية:
• ملا الرتشي ( الذي يتم شراؤه مبركز التكوين املهين 50 :درهما )؛
• صورتان مشسيتان؛
• شهادة مدرسية بالنسبة ملستوى التلين /نسخة من البكالوريا مصاد عليها بالنسبة ملستوى
تلين متخص .
• علد ازدياد بالنسبة للذين ال يتوفرون على بطاقة التعريا االلكرتونية.
• نسخة من بطاقة التعريا مصاد عليها.
• مطبوع التسجيل الذي يتم طبعه بعد التسجيل على األنرتنيت.
• بيان النل النها ي مسلم من األكادميية مصاد عليه (بالنسبة للتلين املتخص ).

للمزيد من
المعلومات

االتصا على الرقم 0522539041 :أو زيارة املوقع اإللكرتونيwww.ofppt.ma :
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الأكاديمية الجهو ية للتربية والتكوين لجهة الرباط ـ سلا ـ القنيطرة
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أهداف
التكوين
ومدته

ي هييدف املع هييد ( با لييدار البي ضييا  ،طن جيية واللني طييرة) إىل ت لييديم ت كييوين أ سييا وت كييوين مؤ هييل للع مييل يف ق طيياع
صناع ة السيارات ،باإلضافة إىل إجرا حبوث وجتارب خمربية مبخ تييربات املع هييد ،ك مييا ي لييدم املع هييد تكوي نييات
مستمرة بالنسبة للعاملن يف املؤسسات ذات الصلة باللطاع ،وبذلك يساهم املع هييد يف تنم ييية صييناعة ال سيييارات
واإلشعاع الدولي للملرب يف هذا اللطاع .مدة التكوين سنتن.
)IFMIA Tanger (TFZ

التكوين
والتخصصات
مستوى تقني
متخصص

IFMIA Casablanca

IFMIA Kenitra

• Génie Mécanique

• Génie Mécanique

• Génie Mécanique

• Systèmes industriels Automatisés

• Systèmes industriels
Automatisés

• Systèmes Automatisés
• Maintenance Automobile
• Electromécanique des
systèmes industriels

شروط
الترشيح

يشرتط يف املرتش ما يلي:
• أن يكون حاصال على شهادة البكالوريا علمية أو تكنولوجية أو مهنية ،أو حاصال على دبلوم تلين
يف ختص مناس للشعبة املختارة ؛
• أال يتجاوز عمره  30سنة عند بداية السنة الدراسية.

كيفية
الولوج

يتم الولو عن طري مباراة تنظم كما يلي:
• املرحلة األوىل :انتلا أولي.
• املرحلة الثانية :إجرا اختبارات كتابية يف املواد التالية :الرياضيات  -الفيزيا  -الفرنسية.
بالنسبة ملعهد طنجة ،جترى االختبارات الكتابية يف مادتي الرياضيات و الفيزيا فل .

ملف
الترشيح

•
•
•
•
•
•

ملؤه وحتميله على املوقع اإللكرتوني للمعهد www.ifmia-sa.ma :؛
مطبوع
نسخة مصاد عليها من شهادة البكالوريا ؛
أو نسخة مصاد عليها من دبلوم التلين؛
نسخة مصاد عليها من بطاقة التعريا الوطنية؛
نسخة مصاد عليها من بيان نل االمتحان املوحد الوطين ( )pour les bacheliers؛
نسخة مصاد عليها من بيان نل االمتحان املوحد اجلهوي( )pour les bacheliers؛

عند فت باب الرتشي  ،تودع ملفات الرتشي مباشرة لدى إدارة املعهد أو ميكن إرساهلا عرب الربيد العادي إىل
العنوان:
عناوين
المراسلة

IFMIA Casablanca
IFMIA Tanger
IFMIA Kenitra
Voie EC 03 Nouvelle Zone
)(TFZ
Atlantique Free Zone – RN4
Industrielle Ahl Loughlam Sidi
1,rue TFZ LOT
Commune Amer Saflia
Bernoussi
107 TANGER
BP : 374 Sidi Yahya du
BP : 1152 Casablanca
Tel : 0539401662
Gharb
Tel : 0529028864/65/66
0539392721
Tel : 0530109020/21/25
Fax : 0522766202
Site web : www.ifmia-sa.ma
E-mail : inscription@ifmia-sa.ma
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يهدف التكوين بهذا املعهد إىل إعداد عاملن وتلنين متخصصن وأطر يف املهن ذات الصلة بالطاقات
أهداف التكوين املتجددة والنجاعة الطاقية  ،مواكبة لالسرتاتيجية الطاقية الوطنية.
يدوم التكوين باملعهد سنتن حيصل بعدها الطال املتخر على دبلوم تلين متخص
التخصصات التالية:
مدة التكوين
والتخصصات

املعهد

يف أحد

التخصصات
) Efficacité Energétique (EEـ
) Systèmes Energie Solaire (SESـ
) Efficacité Energétique (EEـ
) Systèmes Energie Solaire (SESـ
) Systèmes Eoliens (SEOـ

معهد وجدة
معهد طنجة
ورزازات معهد

يشرتط يف املرتش ما يلي:
▪ السن :أال يتعدى  30سنة ؛
▪ أن يكون حاصال على شهادة البكالوريا يف إحدى الشع أو املسالك التالية:
ـــ شعبة العلوم التجريبية (مسلك العلوم الفيزيا ية أو مسلك علوم احلياة واألرض أو
مسلك العلوم الزراعية)؛
شروط الترشيح
ـــ شعبة العلوم الرياضية (أ) أو (ب)؛
ـــ شعبة العلوم والتكنولوجيات الكهربا ية أو امليكانيكية.
ـــ بكالوريا مهنية صناعية
▪ أو حاصال على دبلوم تلين يف التخصصات ال هلا عالقة مبجا التكوين.
يتم اللبو عن طري :
 1ـ انتلا أولي؛
كيفية الولوج
 2ـ ملابلة شفوية مع جلنة ،بالنسبة للملبولن يف االنتلا األولي.
معد اللبو (/ 2 :معد االمتحان الوطين للبكالوريا  +نلطة امللابلة الشفوية)
التسجيل املسب عرب األنرتنيت وإرسا ملا الرتشي اإللكرتوني عرب استمارة التسجيل
ــــ مل استمارة التسجيل من خال الراب التالي:
http://inscription.ifmeree.ac.ma/
ــــ الوثا املطلوبة:
كيفية الترشيح
• نسخة طب األصل من بطاقة التعريا الوطنية ()CIN؛
• نسخة طب األصل ميين شييهادة البكالور يييا وب يييان ا ليينل لل سيينة األوىل والثان ييية ميين سييلك
البكالوريا بالنسبة حلاملي شهادة البكالوريا؛
• نسخة طب األصل من دبلوم التلين وبيان النل ملستوى التلين بالنسبة للتلنين.
المؤسسة
 IFMEREEوجدة
 IFMEREEطنجة
 IFMEREEورزازات

الهاتف

البريد اإللكتروني
concours-oujda@ifmeree.ac.ma
concours-tanger@ifmeree.ac.ma
concours-ouarzazate@ifmeree.ac.ma

06 78 22 78 05 /0536 70 50 59
0539395140 / 06 61 76 79 13
06 01 30 81 52 / 06 62 73 51 21

للمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع التاليwww.ifmeree.ma :

صفحة

209
CROSP – 2021/2020
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1
أهداف
التكوين

يهدف التكوين إىل إعداد تلنين متخصصن (  ،)Spécialisés Techniciensمؤهلن للعمل يف اللطاع
السياحي والفندقي.

مدة
التكوين
والدبلوم

تييدوم الدرا سيية سيينتان حي صييل ب عييدها الطا لي ال نيياج ع لييى دب لييوم ت لييين متخ صي ( )DTSيف الفند قيية
والسياحة.

املعهد
احملمدية
أكادير
مراكش
شروط
الترشيح

ورززات
فاس ـ أنس

كيفية
القبول

شروط الرتشيح

الشعبة

 مساعد إدارة املطعمة التسوي الفندقي والسياحي فن الطبخ فن املطعم واخلدمات التسوي الفندقي والسياحيتلنيات التدبت الفندقيالتنشي السياحي التسوي الفندقي والسياحي مصمم ومراف مشاريع السياحة والبيئة مرشد الفضا ات الطبيعية مساعد إدارة املطعمة تلنيات التدبت الفندقي تلنيات تدبت وكاالت األسفارمساعد إدارة اإليوامساعد إدارة اإليوا -مساعد إدارة املطعمة

 بكالوريا(مجيع الشع );
 أو دب لييوم ا لييتلين الف نييدقي
والسياحي ؛
 ال سيين 30 :سيينة ع لييى األك ثيير
بتاريخ بداية التكوين

طنجة
اجلديدة
السعيدية
ملحوظة:ميكن حلاملي اإلجازة الرتش ألي شعبة شريطة أال يتجاوز السن  30سنة بتاريخ بداية التكوين.
يتم اللبو عن طري مباراة وتشمل :
 اختبارات كتابية :موضوع يف الللة العربية (معامل + )1موضوع يف الللة الفرنسية (معامل)2؛
 اختبارا شفويا بالنسبة للملبولن يف االختبارات الكتابية.
 )1استمارة الترشيح معبأة ميكن حتميلها عرب الرابأ االلكتروين:
http://www.tourisme.ac.ma

 )2طلب خطي يتضمن العنوان االلكتروين ورقم هاتف املترشح؛
ملف
الترشيح

 )3نسخة من عقد االزدياد أو نسخة من بطاقة التعريف الوطنية االلكترونية مصادق عليها ؛

 )4شهادة مدرسية ) أصلية بالنسبة للقطاع العمومي ومصادق عليها من طرف املديرية اإلقليمية لوزارة
التربية الوطنية والتكوين املهين والتعليم العايل والبحث العلمي ،بالنسبة للقطاع اخلاص(؛
 )5صورتان مشسيتان ؛

 )6ظرفان متنربان حيمالن اسم وعنوان املترشحة أو املترشح.
تودع ملفات الرتشي يف اآلجا ا ددة ،مباشرة باملعهد أو ترسل عرب الربيد العادي إىل العنوان أسفله
العنوان

العناوين في الصفحة الموالية
للمزيد من المعلوماتwww.tourisme.ac.ma :
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2
أهداف التكوين
ومدته

شروط
الترشيح

الشعب

كيفية القبول

ملف الترشيح

يدوم التكوين سنتن ويهدف إىل إعداد تلنين ( ،)Techniciensمؤهلن للعمل يف اللطاع السياحي والفندقي.
 مستوى دراسي أدناه السنة اخلتامية كاملة من سلك البكالوريا أو مييا يعاد هلييا أو ح صييال ع لييى شييهادة التأه يييل
املهين الفندقي ؛
السن أقل من  30سنة عند بداية التكوين.
السنة األولى:
✓ جذع مشرتك
السنة الثانية:
• حلويات؛
• مطبخ؛
• إيوإ ؛
• مطعم؛
بالنسبة ملعاهد مرإك  ،إ مددية ،أكادير،السعيدية ،اجلديدة ،فا أنس ،طنجة و ورزإزإت ،فالتوجيه يتم
ابتدا من السنة األوىل.
يتم اللبو عن طري مباراة وتشمل :
 اختبار كتابي (موضوع يف الللة العربية (معامل  )1وموضوع يف الللة الفرنسية (معامل )2؛
اختبار شفوي.
 )1بطاقة الرتشي يتم ملؤها عرب املوقع اإللكرتونيhttp://www.tourisme.ac.ma :
بالنسبة ملرتشحي املعاهد املتخصصة مبراك  ،أكادير ،ا مدية وفا أنس ،ورزازات والسعيدية.
 )2طل خطي للمشاركة يف املباراة يتضمن رقم اهلاتا والربيد اإللكرتوني للمرتش ؛
 )3نسخة من علد االزدياد أو نسخة من بطاقة التعريا الوطنية اإللكرتونية مصاد عليها؛
 )4شهادة مدرسية (أصلية بالنسبة لللطاع العمومي ومصاد عليها من طرف املديرية اإلقليمية لوزارة الرتبية
الوطنية والتكوين املهين والتعليم العالي والبح العلمي بالنسبة لللطاع اخلاص) ؛
 )5صورتان ( )2فتو رافيتان ؛
 )6ظرفان متنربان حيمالن اسم وعنوان املرتش ؛

فع لييى املرت شييحات أو املرت شييحن امل سييتوفن ل شييروط الو لييو وا لييرا بن يف الرت شييي الجت ييياز امل بيياراة ،إر سييا م لييا
الرتشي عن طري الربيد  ،أو وضع ملا الرتشي مبكت االستلبا اخلاص باملؤسسة ال مت اختيارها .

عناوين
المعاهد

معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية بسال ،حي االنبعاث ص ب 1584 :سال
معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية بطنجة ،زنلة الدكتور فر ص ب 175 :طنجة
معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية فا أطلس ،شارع سان لويس ،ص.ب 1546 :فا
معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية بفا أنس حي أنس ،ص.ب 1539 :أطلس فا
معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية باجلديدة ،شارع األمم املتحدة ص.ب 33 :اجلديدة
معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية بوارززات ،شارع موالي رشيد ص.ب 294 :وارززات
معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية بالسعيدية ،شارع حممد اخلامس السعيدية
معهد التكنولوجيا الفندقية والسياحية بأرفود ،طري الريصاني ص.ب 89 :أرفود
املع هييد املتخ صي للتكنولوج يييا التطبيل ييية الفندق ييية وال سييياحية با مد ييية الطر يي ال ثييانوي  101ا جتيياه الر بيياط ص.ب155 :
ا مدية
املعهد املتخص للتكنولوجيا التطبيلية الفندقية والسياحية بآكدير شارع موالي عبد اهلل ،ص.ب 353 :آكادير
املعهد املتخص للتكنولوجيا التطبيلية الفندقية والسياحية مبراك  ،شارع حممد الساد ص.ب 556 :مراك
للمزيد من المعلوماتwww.tourisme.gov.ma :
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أهداف
التكوين
شروط
الولوج

ي هييدف الت كييوين باملع هييد املتخ صي
السمعي البصري والسينما.

✓ مستوى البكالوريا بالنسبة ملستوى التلين؛
✓ احلصو على شهادة البكالوريا بالنسبة ملستوى التلين املتخص
✓ السن ال يتجاوز  30سنة.
التخصصات

•
•
•
•
•

عنوان
المؤسسة

الدبلوم

البكالوريا املطلوبة

مدة
التكوين

سنتان

• يتم اللبو للتكوين مبستوى التلين عن طريا مباراة تشمل:
س خصو صيييات ال شييعبة
اختبارات معرفية وسيكوتلنية ــ ملاب ليية فرد ييية ـييـ اخت بييارات تكميل ييية ح ي
املختارة.
• يتم اللبو للتكوين مبستوى التلين املتخص عن طريا مباراة تشمل:
انتلا بنا على نل البكالوريا ــ ملابلة فردية.
•

ملف الترشيح

؛

فضا التصوير واآلليات مستوى الثانية بكالوريا علمية
مستوى الثانية بكالوريا علم ييية أو آداب
تصميم املالبس
تلين
وعلوم إنسانية
احلال قيية واملاك يييا مستوى الثانية بكالوريا علم ييية أو آداب
وعلوم إنسانية
السينما ي
بكالوريا مجيع الشع
تدبت اإلنتا
بكالوريا مجيع الشع
الديكور واملناظر
تلين
متخص
بكالوريا مجيع الشع
املؤثرات اخلاصة
بكالوريا علمية
السمعي البصري

مدة التكوين
والتخصصات

كيفية
القبول

يف م هيين ال سييينما إىل ت كييوين تل نييين وتل نييين متخص صيين يف جمييا

مستوى التقين
التسجيل عرب املوقع اإللكرتوني وملئ ملا
الرتشي الذي ميكن حتميله من املوقع؛
نسختان من علد االزدياد؛
شييهادة مدر سييية تث بييت متاب عيية الدرا سيية
بالسنة الثانية بكالوريا بأكملها؛
نسخة من بطاقة التعريا الوطنية؛
صورتان مشسيتان؛
شهادة طبية .

•
•
•
•
•
•
•

مستوى التقين املتخصص
التسجيل عرب املوقع اإللكرتوني وم لييئ م لييا
الرتشي الذي ميكن حتميله من املوقع؛
نسختان من علد االزدياد؛
نسخة من شهادة البكالوريا ؛
كشا الن تييا ج ا صييل علي هييا يف امتحا نييات
البكالوريا؛
نسخة من بطاقة التعريا الوطنية؛
صورتان مشسيتان؛
شهادة طبية .

المعهد المتخصص في مهن السينما
زنقة النصر ص.ب ،43 :ورززات 45000
الهاتف 0524885786 :الفاكس 0524882088 :
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 ،آسفي ،طانطان والعيون إىل تكوين

يهدف التكوين مبعاهد تكنولوجيا الصيد البحري باحلسيمة ،العرا
تلنين يف الصيد الساحلي يف الشع التالية:
 ربان الصيد البحري؛ ضاب ميكانيكي من الدرجة الثالثة؛نظام التكوين بهذه املعاهد داخلي ومدته سنتان.
يشرتط يف املرتش :
 ال يتجاوز سنه  30سنة عند متم شهر دجنرب من سنة الرتشي ؛ -مستوى السنة اخلتامية بكالوريا علمية أو تكنولوجية أو الشع املهنية.

أهداف
التكوين
شروط
الترشيح

ملف الترشيح

كيفية
القبول

يتكون ملا الرتشي من الوثا التالية:
 طل خطي؛ نسخة من علد االزدياد؛ نسخة مطابلة لألصل من بطاقة التعريا الوطنية؛ شهادة مدرسية؛ بيان النل للسنة األوىل بكالوريا والدورة األوىل من السنة اخلتامية من سلك البكالوريا؛  2ظرفان بريديان حيمالن اسم وعنوان املرتش و الطابع الربيدي؛  2صورتان فوتو رافيتان.مراعاة التوزيع اجللرايف.
ملحوظة :ــ
ــ يشرتط من املرشحن الناجحن اإلدال بشهادة طبية ،تثبت ملدرتهم الصحية ملزاولة مهنة حبار ،وذلك
قبل تسجيلهم بصفة نها ية باملؤسسة.
يتم اللبو عن طري مباراة تتكون من اختبارات كتابية يف مادتي الفيزيا والرياضيات.
املدينة  /التخصص
آسفي  :شعبة الصيد وشعبة امليكانيك

عناوين
المعاهد

طانطان  :شعبة الصيد
العيون  :شعبة امليكانيك
احلسيمة  :شعبة الصيد وشعبة امليكانيك
العرائش  :شعبة الصيد
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الــــعـــنـــوان

معهد تكنولوجيا الصيد البحري
طري الوليدية ،ص ب ، 361 :آسفي
اهلاتا0524668155 :
معهد تكنولوجيا الصيد البحري
طانطان الشاطى  -اهلاتا0528879052 :
معهد تكنولوجيا الصيد البحري
طري بوجدور املرسى ،ص ب ، 81 :العيون
اهلاتا0528998296:
معهد تكنولوجيا الصيد البحري
ص ب 41 :احلسيمة ـ اهلاتا0539982750 :
معهد تكنولوجيا الصيد البحري
ص ب ، 582 :العرا ـ اهلاتا0539501068:
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أهداف
التكوين

شروط
الولوج
ومدة
التكوين

تناط بهذه املعاهد  -التابعة لوزارة الداخلية -تكوين التلنين والتلنين املتخصصن مؤهلن للعمل باإلدارات
واملؤسسات العمومية واجلماعات الرتابية
ينظم التكوين بهذه املعاهد يف سلكن:
◼ سلك التلين :ويلجه على إثر مباراة:
أ ) املرتشحون من مستوى أدناه السنة اخلتامية بكاملها من سلك البكالوريا أو ما يعادهلا؛
ب ) املرتشحون احلاصلون على دبلوم التأهيل املهين أو ما يعادله.
خيتتم هذا السلك بتسليم دبلوم التلين.
◼ سلك التلين املتخص  :يلجه على إثر مباراة:
أ ) املرتشحون احلاصلون على شهادة البكالوريا أو ما يعادهلا؛
ب ) املرتشحون احلا صييلون ع لييى دب ليوم ا لييتلين أو مييا يعاد لييه وذ لييك يف حييدود  10 %ميين عييدد امللا عييد املت بييارى
بشأنها بهذا السلك.
خيتتم هذا السلك بتسليم دبلوم التلين املتخص .
حتدد مدة التكوين باملعاهد يف سنتن يتل لييى خال هلييا امل تييدربون تعلي مييا علم يييا وتلن يييا ومهن يييا ،نظر يييا وتطبيل يييا
وتداري ميدانية وتعليما عاما يف الرتبية البدنية والفكرية واألخالقية والوطنية.
ال يسم للمتدربن بالتكرار إال مرة واحدة خال مدة التكوين.
يشار يف الدبلومات ال تسلمها املعاهد إىل اسم املؤس سيية املكو نيية و قييرار إ حييداثها وتنظيم هييا وإىل سييلك الت كييوين
والشعبة والتخص الذين مت فيهما التكوين وكذا من التكوين.
يتم تكوين التلنين والتلنين املتخصصن يف التخصصات التالية:
أ ) سلك التلين املتخص :
اهلندسة املدنية
البستنة واأل را

التخصصات

الشعبة

واإلعداد الطبيعي

التخصص

أشلا اجلماعات الرتابية
املساحات اخلضرا والتنمية املستدامة

أ ) سلك التلين:
البستنة واأل را
اهلندسة املدنية
اهلندسة املدنية

الشعبة

واإلعداد الطبيعي

التخصص

البستنة واأل را
البنايات
األرصفة والتطهت

واإلعداد الطبيعي

مسطرة
الترشيح

بعد اإلعالن عن فت باب الرتشي  ،يتم الرتشي الجتياز املباراة من خال تعبئة استمارة طل الرتشي باملوقع
اإللكرتو نييي ( ، ) http://concours.interieur.gov.maتع تييرب هييذه اال سييتمارة ،ب عييد تعبئت هييا وتأك يييد املعلو مييات
املضمنة بها بصفة نها ية من طرف املرتشحة أو املرتش  ،مبثابة ترشي لالنتلا األولي.
تتم دعوة املرتشحات أو املرتشحن امللبولن يف عملية االنتلا األولي ،عرب املوقع اإللكرتوني للم بيياراة ،الجت ييياز
االختبارات الكتابية.

كيفية
القبول

 )1انتلا أولي
 )2االختبارات الكتابية:
تتضمن (بالنسبة ملباراة للتلين املتخص ) املواد التالية :الرياضيات ــ الللة العربية ــ الللة الفرنسية.
 )3االختيارات الشفوية.

مقرات
المعاهد

توجد ملرات معاهد تكوين التلنين والتلنين املتخصصن يف كل من:
الدار البيضا ــ إميوزار كندر ــ مراك ــ سال ــ وجدة
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منحة التعليم العالي
تعد منحة التعليم العالي والتكوين املهين من بن أولويات الوزارة الوصية ،ال تلتزم بتلديم دعم مادي للطل بيية يت
ا ملييوظفن و ييت امل سييتخدمن ب هييدف امل سيياهمة يف حت مييل جييز ميين م صيياريفهم الدرا سييية وم سيياعدتهم ع لييى إ متييام درا سيياتهم
العليا .
وتلوم املنحة الدراسية يف فلسفتها على أسا اجتماعي ،حبي يتم منحها وف معايت حمددة لفا دة الطلبة الذين
ال تتوفر لديهم االمكانات املادية الضرورية الستكما دراستهم اجلامعية .
ومن أجل مواكبة التطور املعلوماتي وجتاوز العلبات اإلدارية ،مت إحداث البوابة الوطنية لطلبات من التعليم العالي
والتكوين املهين ،ال من شأنها تبسي اإلجرا ات على الطال الرا يف االستفادة من منحة التعليم العالي .
ميكن للتلميذات والتالميذ امللار بة احلاصلن على شهادة الباكالوريا الوطنية أو األجنبية ،املتمدرسن أو األحرار ،سوا يف
ا لييدورة العاد ييية أو اال سييتدراكية ،ا لييرا بن يف اال سييتفادة ميين من حيية التع ليييم ال عييالي والت كييوين امل هييين ا لييدخو عييرب البوا بيية
اإللكرتونية  www.minhaty.maمن خال النلر على الراب ت خييدماتت ثييم ع لييى ا لييراب تإ يييداع الط لي ت  ،وذ لييك ق بييل
نهاية شهر يوليوز  ،تاريخ إ ال اخلدمة إيداع الطل .
ويعد التوفر على رمز مسار والرب يييد االلكرتو نييي ا خليياص أ مييرا ضييروريا ل لييتمكن ميين و لييو هييذه اخلد ميية ،ومي كيين احل صييو
عليهما بالرجوع للمؤسسة التعليمية التابع هلا التلم يييذ(ة) ،أو ا سييتمارة املعلو مييات ا ملييدىل ب هييا خييال عمل ييية ت سييجيل الرت شي
للباكالوريا بالنسبة للمرتشحات واملرتشحن األحرار ،أو إىل املديريات اإلقليمية التابعة لوزارة الرتبية الوطنية والتكوين
املهين والتعليم العالي والبح العلمي بالنسبة للحاصلن على الباكالوريا األجنبية .
تلرتن االستفادة من املنحة بضرورة توفر الشروط التالية :
✓ االستحلا االجتماعي،
✓ اجلنسية امللربية،
✓ شهادة الباكالوريا برسم السنة اجلارية (سنة تلديم الطل )،
✓ التسجيل ومتابعة الدراسة بإحدى مؤسسات التعليم العالي العام والتكوين املهين،
✓ عدم االستفادة من من دراسية أخرى ممنوحة من قبل جهات أخرى .
يتم الب يف طلبات املن من طرف جلنة إقليمية بر اسة عامل اإلقليم ،تتكون من ممييثلن عيين اللطا عييات املعن ييية (الرتب ييية
الوطنية  ،املالية ،اجملالس املنتخبة).

السكن باألحياء الجامعية
ت فييت األح يييا اجلامع ييية بو جييه الطل بيية امل سييجلن باملؤس سييات اجلامع ييية ،و كييذا طل بيية مييدار ومعا هييد التع ليييم ال عييالي ييت
املتوفرة على اللسم الداخلي ،يف الفرتة املمتدة من يوليوز إىل شتنرب من كل سنة .وال يلبل الطلبة الذين ي شييللون من صييبا
تؤدى عنه أجرة.
يعترب التسجيل باألحيا اجلامعية صاحلا لسنة جامعية واحدة ،ويتعن على اللاطنن بها ملادرتها نهاية السنة ،والت لييدم
بطل جتديد اإلقامة للموسم اجلامعي املوالي.

ال حة الوثا

الواج إرفاقها بطل التسجيل باحلي اجلامعي
يعترب ال يا.

تودع ملفات طل التسجيل داخل اآلجا ا ددة لدى احلي اجلامعي املراد السكن فيه ،كل ملا ناق
 .1نسخة من بطاقة التعريا الوطنية،
 .2بيان النل ا صل عليها يف البكالوريا
 .3نسخة من شهادة التسجيل يف إحدى مؤسسات التعليم العالي العامة مع حتديد مستوى وسلك الدراسة؛
 .4شهادة سكن الطال ،
 .5شهادة التحمل العا لي لألبنا الذين يعيشون حتت سلا واحد مع ولي األمر تسلم من طرف امللاطعة احلضرية
 .6شهادة الدخل اإلمجالي السنوي لألبوين مسلمة من إدارة الضرا منوذ )،(AAP050F/07E
 .7شهادة عدم العمل بالنسبة للطلبة املسجلن بسلك املاسرت و الدكتوراه.
يف حا ليية ت لييدم الطا لي ب شييهادة ا لييدخل اإل مجييالي ال سيينوي لأل بييوين امل سييلمة ميين إدارة ال ضييرا حت مييل "ال شييي " و جي
عليه)ها(تلديم شهادة إدارية للدخل السنوي لألبوين مسلمة من السلطات ا لية.
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الواج اإلدال بها بالنسبة للطلبة ذوي االحتياجات اخلاصة

 .1نسخة من شهادة اإلعاقة،
 .2صور للتعريا إحداهما تلص يف مطبوع طل السكن،
 .3نسخة بطاقة التعريا الوطنية،
 .4نسخة من شهادة التسجيل يف إحدى مؤسسات التعليم العالي العامة مع حتديد مستوى وسلك الدراسة،
شهادة سكن الطال .
مالح ظية  :مي كيين للطل بيية ا لييذين م يتمك نييوا ميين احل صييو ع لييى سييكن جييامعي أن ي سييتفيدوا ميين خييدمات األح يييا اجلامع ييية
اخلاصة ا دثة بدعم من الدولة.
ملا طل جتديد اإلقامة باحلي اجلامعي
 طل جتديد اإلقامة للموسم املوالي؛ شهادة التسجيل بإحدى املؤسسات اجلامعية؛ شهادة طبية تثبت سالمة املرتش من األمراض املعدية مع صورة أشعة؛ شهادة اإلقامة؛  4أظرفة متنربة حتمل عنوان ولي أمر الطال ؛ 5 -صور مشسية.

الئحة األحياء الجامعية
الحي الجامعي

الهاتف

الفاكس

أكلال  -الرباط
السويسي  - 1الرباط
السويسي  - 2الرباط
موالي اسماعيل  -الرباط
أكادير
القنيطرة
الرشيلية
بني مالل
الجليلة
اللار البيضاء
ظهر المهرا  - 1فاس
ظهر المهرا  - 2فاس
فاس  -سايس
سطات
مراكش
مكناس
وجلة
طنجة
تطوان

0537772853
0537770155
0537777949
0537723072
0528230060
0537392987
0535790408
0523421324/25
0523353335
0522253335
0535642173
0535644072
0535608653
0523400547
0524303197
0535538503
0536500594
0539393063
0539995135

0537773616
0537688700
0537638863
0537731718
0528230055
0537380131
0535790977
0523421322
0523340130
0522230692
0535641426
0535731672
0535608658
0523402713
0524303197
0535538527
0536500608
0539393061
0539995133
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املراجع
 اللانون رقم  01.00يتعل بتنظيم التعليم العالي ،الصادر باجلريدة الر

ية عدد  4798بتاريخ  25ماي .2000

 مرسوم رقم  2.15.943صادر يف  17مجادى األوىل  26( 1437فرباير  )2016يتعل مبدرسة علوم املعلومات.
 املر سييوم ر قييم  2.11.672صييادر يف  27ميين حمييرم  23(1433دي سييمرب  )2011يف شيـأن إ حييداث وتن ظيييم املرا كييز اجلهو ييية مل هيين الرتب ييية
والتكوين.
 املرسوم رقم  2.09.541صادر يف  9ربيع اآلخر  26( 1431مار  )2010يتعل بإعادة تنظيم األكادميية امللكية العسكرية.
 املرسوم رقم  2.12.536صادر يف  28شتنرب  2012بتنظيم تأكادميية الفنون التلليديةت.
 قرار للمدير العام لأل مين ا ليوطين (ر قيم  / 261119ر قيم  / 261219ر قيم  / 261319ر قيم  / 261419ر قيم  ،) 261519بتحد ييد كيف يية
إجرا مباريات توظيا :حرا األمن ،عمدا شرطة ممتازين ،ضباط شرطة وضباط أمن ،عمدا شرطة ،مفتشي الشرطة.

املصدر (قطاع وزاري أو
جامعة أو مؤسسة)

نوع املرجع
مذكرة
مذكرة
مذكرة
مذكرة
مذكرة
مذكرة

وزارة الرتبية الوطنية
والتكوين املهين والتعليم
العالي والبح العلمي

مذكرة
مذكرة
مذكرة
مذكرة

الوطن ييية للت جييارة والت سيييت بر سييم ا لييدخو ا جلييامعي

االلت حييا با ملييدار
2021/2020؛
االلت حييا باملدر سيية الوطن ييية العل يييا للف نييون و امل هيين بر سييم ا لييدخو ا جلييامعي
2021/2020؛
االلت حييا با ملييدار الوطن ييية للع لييوم التطبيل ييية بر سييم ا لييدخو ا جلييامعي
2021/2020؛
االلت حييا بكل يييات ال طي وال صيييدلة وك لييي طي األ سيينان بر سييم ا لييدخو
اجلامعي 2021/2020؛
االلتحا السنة األوىل ب شيعبة ال صييدلة بكل يية ال طي وال صييدلة بالر بياط بر سيم
الدخو اجلامعي 2021/2020؛
ط وال صييدلة بالر بياط بر سيم
االلتحا السنة الثالثة بشعبة الصيدلة بكل يية ال ي
الدخو اجلامعي 2021/2020؛
ولو كليات العلوم والتلنيات برسم الدخو اجلامعي 2021/2020؛
االلت حييا مدر سيية امل لييك ف هييد العل يييا للرت مجيية بطن جيية بر سييم
املوسم2021/2020؛
االلت حييا با ملييدار العل يييا للتكنولوج يييا و كييدا بيياقي املؤس سييات اجلامع ييية املعن ييية
بتحضت الدبلوم اجلامعي للتكنولوجيا برسم الدخو اجلامعي 2021/2020؛
ت سييجيل الطل بيية ا جلييدد بالكل يييات التاب عيية جلام عيية ال لييروين وكل يييات الع لييوم
اللانونية واالقتصادية واالجتماعية وكليات اآلداب والعلوم اإلنسانية وكل ييات
العلوم والكليات املتعددة التخصصات برسم الدخو اجلامعي 2021/2020؛

إعالن

املباراة الوطنية املشرتكة لولو املدار

واملعاهد العليا للمهندسن CNC

إعالن
مذكرة رقم
026x20
مذكرة رقم
027x20

املباراة الوطنية املشرتكة لولو مدار

التدبت CNAEM

االلتحا باألقسام التحضتية للمدار

واملعاهد العليا برسم 2021/2020؛

وزارة الفالحة والصيد
البحري والتنمية اللروية
واملياه واللابات
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الرتشي لولو أقسام حتضت شهادة التلين العالي برسم 2021/2020؛

إعالن

مباراة ولو السنة التحضتية للدراسات العل ييا الفالح يية مبع هيد احل سين ال ثياني
للزراعة والبيطرة

إعالن

مباراة ولو السنة األوىل باملدرسة الوطنية للفالحة مبكنا

إعالن

صفحة

املوضوع

 و لييو م سيتوى ا لييتلين املتخ صيبتطوان

مبع هييد التل نييين املتخص صيين يف الفال حيية
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املصدر (قطاع وزاري أو جامعة أو
مؤسسة)

نوع املرجع

املوضوع

إعالن

ولو مستوى التلين باملعهد التلين الفالحي بتيفلت
و لييو م سييتوى ا لييتلين املتخ صي وم سييتوى ا لييتلين مبع هييد التل نييين
املتخصصن يف الفالحة بتمارة
ولو املعهد امللكي للتلنين املتخصصن يف املياه واللابات بسال
مع هييد التل نييين املتخص صيين يف امليك نيية الفالح ييية والتجه يييز ال لييروي
ببوقناد  -ولو مستوى التلين املتخص ومستوى التلين
مباراة ولو معاهد تكنولوجيا الصيد الب حيري باحل سييمة ،آ سيفي ،ال عيرا ،
طانطان والعيون.
م بيياراة و لييو مع هييد التل نييين املتخص صيين يف اهلند سيية اللرو ييية وم سي
األراضي مبكنا
مباراة ولو معهد التلنين املتخصصن يف البستنة مبكنا

إعالن

مباراة ولو سلك التلنين املتخصصن مبعهد املعادن مبراك

إعالن

ولو السنة األوىل من سلك اإلجازة باملعهد العالي لجعالم واالتصا

إعالن

املعهد العالي ملهن السمعي البصري والسينما ـ و ليو ال سينة األوىل مين سيلك
اإلجازة األساسية
ولو السنة األوىل للمعهد الوطين لعلوم اآلثار والرتاث
ولو السنة األوىل للمعهد العالي للفن املسرحي والتنشي الثلايف
مباراة ولو املعهد الوطين للفنون اجلميلة

وزارة الشباب والرياضة

إعالن

املعهد امللكي لتكوين أطر الشبيبة والرياضة ـ ولو أسالك اإلجازة املهنية

وزارة التضامن واملرأة واألسرة
والتنمية االجتماعية
املدرسة العليا للفنون اجلميلة بالدار
البيضا
وزارة السياحة والنلل اجلوي
والصناعة التلليدية واالقتصاد
االجتماعي

إعالن

املعهد الوطين للعمل االجتماعي -ولو السلك األو

إعالن

ولو السنة األوىل باملدرسة العليا للفنون اجلميلة بالدار البيضا

إعالن

مباراة ولو املعهد العالي الدولي للسياحة بطنجة

إعالن

مباراة ولو مؤسسات التكوين الفندقي والسياحي

وزارة الصحة

إعالن

و لييو املعا هييد العل يييا للم هيين التمري ضييية وتلن يييات ال صييحة ـ ـييـ سييلك اإل جييازة
برسم الدخو اجلامعي2021/2020؛

إعالن
إعالن
وزارة الفالحة والصيد البحري
والتنمية اللروية واملياه واللابات

إعالن
إعالن
إعالن
إعالن

وزارة الطاقة واملعادن والبيئة

وزارة الثلافة واالتصا

إعالن
إعالن
إعالن

إعالن
وزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية
إعالن
وزارة إعداد الرتاب الوطين والتعمت
واإلسكان وسياسة املدينة
وزارة التجهيز والنلل واللوجستيك
واملا

إعالن
إعالن
إعالن
إعالن
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جام عيية ال لييروين -دار ا حلييدي احل سيينية -و لييو سييلك الت كييوين األسا سييي
املتخص بدار احلدي احلسنية برسم 2021/2020؛
م بيياراة و لييو سييلك اإل جييازة مبع هييد حم مييد ال سيياد لل لييرا ات والدرا سييات
اللرآنية
و لييو مع هييد ت كييوين التل نييين املتخص صيين يف ا لييتعمت واهلند سيية املعمار ييية
مبكنا ووجدة
مباراة ولو املعهد الوطين للتهيئة والتعمت (ولو سلك اإلجازة املهنية)
مباراة ولو سلك التلنين املتخصصن مبعهد تكوين التلنين املتخصصن
يف األشلا العمومية مبراك ووجدة فا أكادير.
مباراة ولو املعهد العالي للدراسات البحرية
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املصدر (قطاع وزاري أو جامعة أو
مؤسسة)

نوع
املرجع

املوضوع

املدرسة الوطنية للهندسة املعمارية
املعهد العالي للتجارة وإدارة امللاوالت
املدرسة الوطنية العليا للمعادن
بالرباط

إعالن
إعالن

مباراة ولو السنة األوىل باملدرسة الوطنية للهندسة املعمارية
مباراة ولو سلك اإلجازة األساسية يف التدبت

إعالن

ولو السنة األوىل سلك املهندسن

املدرسة العليا لصناعة النسيج واأللبسة

إعالن

مباراة ولو السنة األوىل سلك اإلجازة املهنية

جامعة حممد اخلامس بالرباط

إعالن

جامعة حممد اخلامس بالرباط

إعالن

 ENSET-RABATسلك الدبلوم اجلامعي للتكنولوجيا
كلية علوم الرتبية -إعالن ولو سلك اإلجازة وسلك املاسرت

جامعة احلسن الثاني بالدار البيضا

إعالن

 - ENSETاملدرسة العليا ألساتذة التعليم التلين با مدية

جامعة احلسن األو بسطات

إعالن

 -املعهد العالي لعلوم الصحة بسطات -إعالن ولو سلك اإلجازة املهنية

كلية ط األسنان بالرباط

إعالن

التسجيل لدبلوم اجلامعي للتكنولوجيا تAssistants Dentaireت

املدرسة العليا لصناعة النسيج واأللبسة

إعالن

و لييو ال سيينة األوىل ميين سييلك اإل جييازة املهن ييية باملدر سيية العل يييا ل صييناعة الن سيييج
واأللبسة بالدار البيضا

اللوات املسلحة امللكية ـ املدرسة امللكية
اجلوية

إعالن

مباريات ولو املدرسة امللكية اجلوية (سلك املهندسن  +سلك اإلجازة)

اللوات املسلحة امللكية ـ املدرسة امللكية
البحرية

إعالن

مباريات ولو املدرسة امللكية البحرية (سلك املهندسن  +سلك اإلجازة)

اللوات املسلحة امللكية

إعالن

مباريات ولو مراكز تكوين ضباط الصا

اللوات املسلحة امللكية

إعالن

مباراة ولو سلك التالميذ الضباط باألكادميية امللكية العسكرية مبكنا

مفتشية اللوات املساعدة

إعالن

مباراة ولو سلك ضباط اللوات املساعدة

وزارة الداخلية

إعالن

مباراة التوظيا يف صفوف الوقاية املدنية

وزارة الداخلية

إعالن

م بيياراة و لييو مدر سيية ت كييوين أ طيير ال لييوات امل سيياعدة ( ضييباط ال صييا) سييلك تالم يييذ
مساعدين ـ ـ شعبة التأطت ـ ـ شع التخص

وزارة الداخلية

إعالن

الدرك امللكي
املدرسة امللكية ملصاحل الصحة
العسكرية

إعالن

إعالن عن مباريات التوظيا باملديرية العامة لألمن الوطين برسم سنة 2020
مباراة اخنراط التالميذ الدركين

إعالن

ولو سلك التالميذ الضباط ( أطبا  -أطبا أسنان)

مؤسسة مسجد احلسن الثاني بالدار
البيضا

إعالن

لولو السنة األوىل بأكادميية الفنون التلليدية التابعة ملسجد احلسن الثاني

إعالن

مباراة ولو معهد التكوين يف مهن السيارات بالدار البيضا طنجة واللنيطرة

إعالن

مباراة ولو معهد التكوين يف مهن الطاقات املتجددة والنجاعة الطاقية بوجدة

قطاع التكوين املهين
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