@ @òû¾a

@ @òäí‡¾a @ @ß‹Ûa

كلية اآلداب والعلوم
اإلنسانية

FLSH

كلية العلوم القانونية
واالقتصادية
واالجتماعية

FSJES

الكلية المتعددة
التخصصات

FP

@ @æaìäÈÛa@ëc@ïãëØÛ⁄a@ÉÓì¾a

‹@òÔí
@ @xìÛìÛa
مباشر

يجب مراعاة التوزيع الجغرافي حسب مناطق االستقطاب الخاصة
بكل كلية من خالل المذكرة التنظيمية السنوية.

في عدة مدن )غير خاضعة للتوزيع الجغرافي(

مباشر
مباشر
/
انتقاء

كلية اللغة العربية

FLA

مراكش

شارع عالل الفاسي ص.ب 1483:الداوديات

مباشر

كلية أصول الدين

FO

تطوان

نھج عبد الخالق الطريس ص.ب95:

مباشر

كلية الشريعة /كلية
العلوم الشرعية

FCH

 حي الزھور 2طريق صفرو،ظھر المھراز ص.ب - 60:فاس
 المزار  ،آيت ملول ص.ب - 52 :أكادير
 كلية الشريعة سمارة.

EDHH

مؤسسة دار الحديث
الحسنية
معھد محمد السادس
للقراءات والدراسات
القرآنية
كلية علوم التربية

@ @âìÜi‡Ûa

@ñ‡ß
@ @åíìØnÛa








دبل+++وم الدراس+++ات الجامعي+++ة العام+++ة
...................…DEUG
اإلجازة في الدراسات األساسية LF
اإلجازة المھنية ................. LP
الماستر ........................ M
الماستر المتخصص .......... MS
الدكتوراه ......................... D

سنتان
 3سنوات
 3سنوات
 5سنوات
 5سنوات
 8سنوات

مباشر

الرباط

www.edhh.org

مباراة

إجازة دار الحديث الحسنية

 4سنوات

الرباط

يشترط في المترشح أن يكون حاصال على شھادة
الباكالوريا وأن يكون حافظا لكتاب  Dكامال  +السن أقل
من  30سنة

الرباط

www.fse.ac.ma

شفوي
+
كتابي
انتقاء
+
مباراة

إجازة في التخصصات:
 -القراءات القرآنية

 3سنوات

 -الدراسات القرآنية

إجازة  -إجازة مھنية

 3سنوات

 :‹è…‚jÖ]<íòéâ<†_<Øéâ`i<Ô×‰مفتوح في وجه حاملي شھادة اإلج+ازة ف+ي
المس++الك الجامعي++ة للتربي++ة أو م++ا يعادلھ++ا ،أو ش++ھادة اإلج++ازة أو ش++ھادة
اإلج+ازة ف+ي الدراس+ات األساس+ية أو ش++ھادة اإلج+ازة المھني+ة أو م+ا يع++ادل
إحداھا.

مباراة

ــ شھادة التأھيل التربوي للتعليم األولي
والتعليم االبتدائي؛
ـ++++ـ ش++++ھادة التأھي++++ل الترب++++وي للتعل++++يم
الثانوي اإلعدادي؛
ـ++++ـ ش++++ھادة التأھي++++ل الترب++++وي للتعل++++يم
الثانوي التأھيلي.

سنة
واحدة

 :ˆèjÖ]<l^è…^fÚ<–<Ô×‰مفتوح في وجه ح+املي ش+ھادة الماس+تر أو
شھادة الماستر المتخصص أو دبلوم مھندس الدولة أو ما يعادل إحداھا

مباراة

أستاذ مبرز للتعليم الثانوي التأھيلي

سنتان
)(2

الرباط ـ الدار البيضاء ـ فاس ـ مكناس ـ مراكش ـ تطوان

انتقاء
+
مباراة

المسالك الجامعية للتربية  +مسالك اإلجازة
المھنية للتأھيل لمھن التربية والتعليم ...

حسب
المسلك

INBA

تطوان

www.minculture.gov.ma/fr/inba.htm

مباراة

دبلوم المعھد

 4سنوات

ESBA

الدار
البيضاء

شارع الراشدي ص.ب435 :

مباراة

دبلوم الفنون الجميلة

 4سنوات

ISADAC

الرباط

www.minculture.gov.ma/fr/isadac.htm

دبلوم السلك  – 1دبلوم السلك 2

4 -2
سنوات

المعھد الوطني
للعمل االجتماعي

INAS

طنجة

زنقة الحريري ص.ب1168 :

دبلوم المعھد

 4سنوات

المعھد الوطني لعلوم
اآلثار والتراث

INSAP

الرباط

www.minculture.gov.ma/fr/insap.htm

دبلوم السلك 1ـ دبلوم السلك – 2دبلوم
السلك 3

سنتان فما
فوق

المدرسة العليا
لإلبداع والموضة

Casa
Moda
Academy

الدار
البيضاء

www.cma.ma

 إجازة مھنية في تصميم األزياء.

 3سنوات

)الطلبة يساھمون في مصاريف التكوين(

المعھد العالي
لإلعالم واالتصال

ISIC

الرباط

www.isic.ac.ma

المعھد العالي لمھن
السمعي البصري
والسينما

ISMAC

الرباط

www.mincom.gov.ma/ismac

المراكز الجھوية
لمھن التربية
والتكوين

FSE

المدارس العليا
لألساتذة)(ENS
المعھد الوطني
للفنون الجميلة
المدرسة العليا
للفنون الجميلة
المعھد العالي للفن
المسرحي والتنشيط
الثقافي

أكاديمية الموضة
بالدار البيضاء



التعليم األصيل

انتقاء
+
مباراة
انتقاء
+
مباراة
انتقاء
+
مباراة
مباراة
انتقاء
+
مباراة
انتقاء
+
مباراة

 ماس+++تر متخص+++ص ف+++ي اإلب+++داع ف+++ي
مجال الموضة.

سنتان
بعد
اإلجازة

إجازة في اإلعالم واالتصال

 3سنوات

إجازة مھنية/ماستر متخصص /مھندس
دولة

/5/3
5
سنوات

)اعتماد نظام (LMD

]<ì†ŞéßÏÖ]<<ø‰<½^e†Ö]<íã¢<àèçÓjÖ]æ<íée×Ö<íèçã¢]<íéµ^Òù
]CROSP-Rabat<<<{{<<<½^e†Ö]<{{<ã¹]æ<ê‰…‚¹]<äéqçj×Ö<ëçã¢]<ˆÒ†¹

2

@ @òû¾a
المعھد الملكي لتكوين
أطر الشبيبة والرياضة
المعھد العالي الدولي
للسياحة

@ @òäí‡¾a @ @ß‹Ûa

‹@òÔí
@ @xìÛìÛa

@ @æaìäÈÛa@ëc@ïãëØÛ⁄a@ÉÓì¾a

IRFCJS

الرباط

www.mjs.gov.ma

مباراة

ISIT

طنجة

www.isitt.ma

مباراة

@ñ‡ß
@ @åíìØnÛa

@ @âìÜi‡Ûa
دبلوم مربي -إجازة مھنية-
دبلوم مفتش – دبلوم السلك
العالي

سنتان
فما فوق

 3سنوات

دبلوم المعھد

)شعبة التدبير السياحي(

أقسام شھادة التقني
العالي
معاھد المتخصصة في
التكنولوجيا السياحية
المعاھد المتخصصة
في التكنولوجيا
التطبيقية
المعھد المتخصص في
مھن السينما بورززات

انتقاء

ش++++++ھادة التقن++++++ي الع++++++الي ف++++++ي
التخصص التالي:
 السمعي البصري.

سنتان

ISTAH

مراكش – أكادير  -المحمدية

انتقاء +
مباراة

تقني متخصص

سنتان

ISTA

عدة مدن

انتقاء +
مباراة

تقني متخصص

سنتان

ISMC

ورززات – زنقة النصر ص.ب  43ورززات 45000
www.inscription-ofppt.ma

انتقاء +
مباراة

تقني +تقني متخصص

سنتان

BTS

الثانوية التأھيلية الليمون
) راجع المذكرة التنظيمية التي تصدرھا وزارة
التربية الوطنية كل سنة(.

الرباط

ﺗﻜﻮﻳﻨﺎت ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ وﺷﺒﻪ ﻋﺴﻜﺮﻳﺔ
@ @˜—ƒnÛa
المشاة

òû¾a
المدرسة الملكية للمشاة  -بن كرير

@ @ß‹Ûa
ERI

المظليين

مركز تكوين المظليين – المعمورة القنيطرة

CI/TAP

الرياضة

المركز الرياضي العسكري  -الرباط

CS/FAR

المدرعات

مركز تكوين "المصفحات" للقوات المسلحة الملكية  -مكناس

CIB

مركز تكوين "النقل"  -عين حرودة – الدار البيضاء

CIFT

الخيالة

المدرسة الملكية للخيالة للقوات المسلحة الملكية  -تمارة

ERC

العتاد

المدرسة الملكية في العتاد  -ابن سليمان

ERM

مركز التكوين في التموين  -سال

CI.INT

النقل

التموين
المصالح االجتماعية
الشرطة
الوقاية المدنية
الدرك



التعليم األصيل

‹@ @xìÛìÛa@òÔí

@ @âìÜi‡Ûa

ضابط صف

 2أو ثالث
سنوات

انتقاء  +مباراة

مرك+++++ز تك+++++وين أط++++++ر المص+++++الح االجتماعي++++++ة للق+++++وات المس++++++لحة
الملكية) -(CISSالرباط.

CISS

المعھد الملكي للشرطة  -القنيطرة

IRP

عدة رتب

مدرسة الوقاية المدنية

EPC

رقيب

GEGR

دركي

مجموعة مدارس الدرك الملكي  -مراكش

@ @åíìØnÛa@ñ‡ß

]<ì†ŞéßÏÖ]<<ø‰<½^e†Ö]<íã¢<àèçÓjÖ]æ<íée×Ö<íèçã¢]<íéµ^Òù
]CROSP-Rabat<<<{{<<<½^e†Ö]<{{<ã¹]æ<ê‰…‚¹]<äéqçj×Ö<ëçã¢]<ˆÒ†¹

حسب الرتبة

2أو 3سنوات

3

ﺗﻮﺟﻴﻬﺎت ﻓﻲ اﻹﻋﺪاد ﻟﻼﻣﺘﺤﺎن
@

åßÛa@i‡m
ﻋﺰﻳﺰﰐ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬﺓ ،ﻋﺰﻳﺰﻱ ﺍﻟﺘﻠﻤﻴﺬ ،ﺇﻥ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﻋﺎﻣﻞ ﺭﺋﻴﺴﻲ

 ﲢﺪﻳﺪ ﺍﻟﻔﺘﺮﺓ ﺍﻟﺰﻣﻨﻴـﺔ ﺍﻟـﱵ ﺳﺘﺨﺼﺼـﻬﺎ ﻟﻜـﻞ ﻣـﺎﺩﺓ

ﰲ ﲢﺪﻳﺪ ﺃﺩﺍﺋﻚ ﻭﻣﺮﺩﻭﺩﻳﺘﻚ ﰲ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻥ ،ﻓﺎﺳﺘﻌﻤﺎﻟﻪ

ﺣﺴﺐ ﺃﳘﻴﺘﻬﺎ ﻭﻃﺒﻴﻌﺘﻬﺎ؛

ﺑﺸﻜﻞ ﻧﺎﺟﻊ ﺳﻴﺴﺎﻋﺪﻙ ﻋﻠﻰ ﺗﺮﻛﻴﺰ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﳝﻜﻨﻚ ﻣﻦ

 ﲣﺼﻴﺺ ﻭﻗﺖ ﻟﻠﺘﺪﺭﻳﺐ ﻋﻠﻰ ﺍﺧﺘﺒﺎﺭﺍﺕ ﺳـﺎﺑﻘﺔ ﻭﺫﻟـﻚ

ﺍﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﳌﻬﺎﺭﺍﺕ ﺑﺸﻜﻞ ﺟﻴﺪ ﻭﺩﺍﺋﻢ.

ﻟﺘﻘﻴــﻴﻢ ﲢﺼــﻴﻠﻚ ﺍﻟﻔﻌﻠــﻲ ﺣﺴــﺐ ﻛــﻞ ﻣــﺎﺩﺓ ﻭﻛــﻞ ﳎــﺎﻝ

ﻓﻌﺪﻡ ﺍﻟﺸﺮﻭﻉ ﰲ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ﻟﻼﻣﺘﺤﺎﻥ ﰲ ﻭﻗﺖ ﻣﺒﻜﺮ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻨﺔ

ﺩﺭﺍﺳﻲ ،ﻣﻊ ﺍﻟﻮﻗﻮﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼـﻌﻮﺑﺎﺕ ﺍﻟـﱵ ﻗـﺪ ﺗﻌﺘﺮﺿـﻚ

ﺍﻟﺪﺭﺍﺳﻴﺔ ﻳﺆﺩﻱ ﺑﺒﻌﺾ ﺍﻟﺘﻼﻣﻴﺬ ﺇﱃ ﺗﻜﺘﻴﻒ ﺍﳉﻬﺪ ﰲ ﻭﻗﺖ

ﻭﺗﻮﺟﻴﻪ ﳎﻬﻮﺩﺍﺗﻚ ﻟﺘﺠﺎﻭﺯﻫﺎ ﻗﺒﻞ ﺗﺎﺭﻳﺦ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻥ؛

ﻗﺼﲑ ﻗﺒﻞ ﻣﻮﻋﺪ ﺍﻻﻣﺘﺤﺎﻥ ﻭﺫﻟﻚ ﻋﱪ ﺍﻟﻠﺠﻮﺀ ﺇﱃ ﺍﻟﺴﻬﺮ

 ﺍﻟﻌﻤﻞ ﻋﻠﻰ ﺇﻋﺪﺍﺩ ﺑﻄﺎﻗﺎﺕ ﺗﺴﺠﻞ ﻓﻴﻬﺎ ﺃﻫـﻢ ﺍﳌﻌﻄﻴـﺎﺕ

ﺍﻟﻠﻴﻠﻲ ،ﻭﻫﺬﻩ ﻛﻠﻬﺎ ﻋﻮﺍﻣﻞ ﺗﺘﺴﺒﺐ ﰲ ﺍﻹﺭﻫﺎﻕ ﻭﺗﻜﻮﻥ ﻭﺭﺍﺀ

ﻣﻦ ﺻـﻴﻎ ﺭﻳﺎﺿـﻴﺔ ﻭﻧﻈﺮﻳـﺎﺕ ﻋﻠﻤﻴـﺔ ﻭﺗـﻮﺍﺭﻳﺦ ﻫﺎﻣـﺔ...

ﺍﻻﻛﺘﺴﺎﺏ ﺍﻟﺴﻄﺤﻲ ﻭﺍﳍﺶ ﻟﻠﻤﻌﺎﺭﻑ ﻭﻟﻠﻤﻬﺎﺭﺍﺕ.

ﻭﺫﻟﻚ ﻟﻴﺴﻬﻞ ﻋﻠﻴﻚ ﺍﺳﺘﺮﺟﺎﻋﻬﺎ ﻭﺗﻮﻇﻴﻔﻬﺎ ﻋﻨﺪ ﺍﳊﺎﺟﺔ؛

ﻟﺬﺍ ﳚﺐ ،ﻭﻣﻨﺪ ﺍﻟﺒﺪﺍﻳﺔ ،ﲣﺼﻴﺺ ﺍﻟﻮﻗﺖ ﺍﻟﻜﺎﰲ ﺍﻟﺬﻱ

 ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﱃ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﺒﻄﺎﻗﺎﺕ ﺑﺼﻔﺔ ﻣﻨﺘﻈﻤـﺔ ﻭﺧﺎﺻـﺔ

ﻳﺘﻄﻠﺒﻪ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ﻟﻼﻣﺘﺤﺎﻥ ﻣﻦ ﺧﻼﻝ ﺍﺣﺘﺴﺎﺏ ﻋﺪﺩ

ﻗﺒﻞ ﺍﻟﻨﻮﻡ ﺣﻴﺚ ﺳﻴﺴﺎﻋﺪﻙ ﺫﻟﻚ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻨﺸﻴﻂ ﺍﳌﺴـﺘﻤﺮ

ﺍﻷﺳﺎﺑﻴﻊ ﻭﻋﺪﺩ ﺍﻷﻳﺎﻡ ﻭﻭﺿﻊ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻣﻨﺎﺳﺐ.

ﻟﺬﺍﻛﺮﺗﻚ؛

æbznßýÛ@†a‡Ç⁄a@áîÄäm
 ﻳﺘﻄﻠﺐ ﻣﻨﻚ ﺍﻹﻋﺪﺍﺩ ﺍﳉﻴﺪ ﻟﻼﻣﺘﺤﺎﻥ ﺍﻟﺘﻔﺎﺅﻝ ﺑﺎﻟﻨﺠـﺎﺡ
ﺃﻭﻻ ﻭﺍﺳﺘﺒﻌﺎﺩ ﺍﻟﻔﺸﻞ؛
 ﺧﻼﻝ ﻓﺘﺮﺍﺕ ﺍﻹﻋـﺪﺍﺩ ﻟﻼﻣﺘﺤـﺎﻥ ،ﳚـﺐ ﺍﻟﺘﺮﻛﻴـﺰ ﻋﻠـﻰ
ﺍﻟﺘﺤﺼﻴﻞ ﻭﺍﻻﺑﺘﻌﺎﺩ ﻋﻦ ﻛﺎﻓـﺔ ﺍﳌـﺆﺛﺮﺍﺕ ﺍﳋﺎﺭﺟﻴـﺔ ﺧـﻼﻝ

 ﲣﺼﻴﺺ ﻭﻗـﺖ ﻟﻼﺳـﺘﺮﺍﺣﺔ ﳝﻜﻨـﻚ ﺧﻼﻟـﻪ ﳑﺎﺭﺳـﺔ
ﺍﻷﻧﺸﻄﺔ ﺍﻟﺘﺮﻓﻴﻬﻴﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﺮﻳﺎﺿﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺃﻥ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﻣﺘﻌﺒﺔ؛
 ﺍﻹﻋــﺪﺍﺩ ﺍﳉﻤــﺎﻋﻲ ﻟﻼﻣﺘﺤــﺎﻥ )ﺇﺫﺍ ﺃﻣﻜــﻦ( ﰲ ﺇﻃــﺎﺭ
ﳎﻤﻮﻋــﺔ ﻣــﻦ ﺍﻷﺻــﺪﻗﺎﺀ ﳛﻀــﺮﻭﻥ ﻟــﻨﻔﺲ ﺍﻻﻣﺘﺤــﺎﻥ
ﻭﻳﺘﺴﻤﻮﻥ ﺑﺎﳉﺪﻳﺔ ﻭﺑﺎﻻﻧﺴﺠﺎﻡ ﻓﻴﻤﺎ ﺑﻴﻨﻬﻢ.

ﻋﻤﻠﻚ  ،ﻣﺜﻞ ﺍﻟﺮﺍﺩﻳﻮ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻠﻔﺎﺯ ﺃﻭ ﺟﻬﺎﺯ ﺍﳊﺎﺳﻮﺏ ﺍﻟﱵ ﻗـﺪ
ﺗﺴﺘﻬﻠﻚ ﺟﺰﺀﺍ ﻛﺒﲑﺍ ﻣﻦ ﻭﻗﺘﻚ؛

ﻣﻼﺣﻈﺎت ﺣﻮل ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺮﺷﻴﺢ
 .1ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﻟﻮﰿ ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﺍﻟﻌﺎﱄ ﲣﺘﻠﻒ ﻣﻦ ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻷﺧﺮﻯ:
 ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻓﻘﻂ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻗﻌﻬﺎ ﻋﱪ ﺍﻷﻧﺘﺮﻧﻴﺖ ؛
 ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﺗﺴﺠﻴﻞ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﻋﻠﻰ ﻣﻮﺍﻗﻌﻬﺎ ﻋﱪ ﺍﻷﻧﺘﺮﻧﻴﺖ ﻣﻊ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﻋﱪ ﺍﻟﱪﻳﺪ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ؛
 ﻣﺆﺳﺴﺎﺕ ﺗﻌﺘﻤﺪ ﻓﻘﻂ ﺇﺭﺳﺎﻝ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﻋﱪ ﺍﻟﱪﻳﺪ ﺍﻟﻌﺎﺩﻱ ،ﺃﻭ ﺇﻳﺪﺍﻋﻪ ﲟﻘﺮ ﺍﳌﺆﺳﺴﺔ.
 ...
 .2ﳚﺐ ﺍﻻﻟﺘﺰﺍﻡ ﲟﺴﻄﺮﺓ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﺍﳋﺎﺻﺔ ﺑﻜﻞ ﻣﺆﺳﺴﺔ  ،ﻣﻊ ﻣﺮﺍﻋﺎﺓ ﺍﻵﺟﺎﻝ ﺍﶈﺪﺩﺓ ﻟﺬﻟﻚ؛
 .3ﻻ ﺗﺮﺳﻞ ﻣﻠﻒ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﺇﻻ ﺑﻌﺪ ﺍﻹﻋﻼﻥ ﻋﻦ ﻓﺘﺢ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ؛
 .4ﻋﻨﺪ ﺍﻗﺘﺮﺍﺏ ﻓﺘﺢ ﺑﺎﺏ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺤﺎﺕ ﺧﺼﺺ ﻣﻠﻔﺎ ﻟﺘﺠﻤﻴﻊ ﺍﻟﻮﺛﺎﺋﻖ ﺍﻟﱵ ﺳﺘﺤﺘﺎﺟﻬﺎ ﰲ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﺘﺮﺷﻴﺢ ﻟﻠﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻴﻬﺎ
ﻋﻨﺪ ﺍﳊﺎﺟﺔ.


التعليم األصيل
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