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 FS  العلوم كلية

 مناطق حسب الجغرافي التوزيع مراعاة يجب
 المذكرة خ#ل من كلية بكل الخاصة ا�ستقطاب

  .السنوية التنظيمية

  مباشر

 العام''ة الجامعي''ة الدراس''ات دبل''وم �
DEUG.........…............ 

 ا+ساس'ية الدراس'ات ف'ي ا*ج'ازة �

LF .............................. 

 ............  LP المھنية ا*جازة �

 ....................   M الماستر �

 ..…  MS المتخصص الماستر �

  ....................  D الدكتوراه �

  
  

   سنتان

  
  سنوات 3

  سنوات 3

  سنوات 5

  سنوات 5

  سنوات 8

  مباشر  FLSH  ا*نسانية والعلوم ا/داب كلية

 القانونية العلوم كلية
  وا�جتماعية وا�قتصادية

FSJES  مباشر  

  مباشر  FP  التخصصات المتعددة الكلية

  مراكش  FLA  العربية اللغة كلية
 1483:ب.ص الفاسي ع#ل شارع

  الداوديات
  مباشر

  مباشر  95:ب.ص الطريس الخالق عبد نھج  تطوان  FO  الدين أصول كلية

 العلوم كلية/ الشريعة كلية
  الشرعية

FC  مباشر  وسمارة آكدير ، فاس من كل في  

 www.fse.ac.ma  الرباط FSE  التربية علوم كلية
+  انتقاء

  مباراة
  سنوات 3  مھنية إجازة -  إجازة �

 FST  والتقنيات العلوم كليات

 www.fstm.ac.ma  المحمدية

  انتقاء

 للعل''وم الجامعي''ة الدراس''ات دبل''وم �
  DEUST والتكنولوجيات

  DUT للتكنولوجيا الجامعي دبلوم �

 LSTوالتقنيات العلوم في ا*جازة �

 المتريز  �

 الماستر �

  دولة مھندس �

  سنتان
  فوق فما

  www.fsts.ac.ma  سطات

  www.fstbm.ac.ma  م#ل بني

  www.fstg-marrakech.ac.ma  مراكش

  www.fst-usmba.ac.ma  فاس

  www.fstt.ac.ma  طنجة

  www.fste-umi.ac.ma  الرشيدية

  /www.ump.ma/fsth  الحسيمة

 للعلوم الوطنية المدارس
  التطبيقية

  

   (الترشيح يتم عبر البوابة ا�لكترونية :

www.ensa-concours.ma  

ENSA 

 www.ensat.ac.ma  طنجة

+  انتقاء
  مباراة

  سنوات 5  دولة مھندس

  www.ensate.ac.ma  تطوان

  www.ensa-agadir.ac.ma  أكادير

  www.ensa.ac.ma  مراكش

  www.ensa-ump.ac.ma  وجدة

  www.est-usmba.ac.ma/ENSA  فاس

 /www.ensas.fertat.com  آسفي

  ensakh@menara.ma  خريبكة

  www.ump.ma  الحسيمة

  www.univ-ibntofail.ac.ma  القنيطرة

  www.ucd.ma/ensa  الجديدة

 للفنون العليا الوطنية المدرسة
  والمھن

 (الترشيح يتم عبر البوابة ا�لكترونية :
www.ensam-concours.ma  

ENSAM 

 www.ensam-umi.ac.ma  مكناس

+  انتقاء
  مباراة

 دولة مھندس �

� DUT  
 سنوات 5

  سنتان
 الدار

  البيضاء
http://www.univh2m.ac.ma  

 EST  للتكنولوجيا العليا المدارس

  www.esto.ump.ma  وجدة

  انتقاء

 

 

  DUT للتكنولوجيا الجامعي دبلومال ـ

  
    LP مھنية إجازة ـ

  
  

 سنتان
  
  
  سنوات 3

 سنة(
 بعد واحدة

 الحصول
 على
DUT(  

  www.est-usmba.ac.ma  فاس

  www.est-umi.ac.ma  مكناس

  www.ests.ucam.ac.ma  آسفي

  www.estb.ac.ma  برشيد
  www.est-uh2c.ac.ma  البيضاء الدار

  www.ests.ma  س#

  www.esta.ac.ma  أكادير

  www.ucam.ac.ma/est.essaouira  الصويرة
 www.estg.ac.ma  كلميم

  www.usms.ma  م#ل بني

 www.estl.ac.ma  العيون

 www.umi.ac.ma  خنيفرة

 ISEM  البحرية للدراسات العالي المعھد
 الدار

  البيضاء
www.isem.ac.ma  

+  انتقاء
  مباراة

  ميكانيكي ضابط/ قبطان/ م#زم/ ربان
4-5 

  سنوات

المدارس العليا لتكوين أساتذة 
 التعليم التقني

ENSET 
  الرباط

  المحمدية
www.enset.um5s.ac.ma  

www.enset-media.ac.ma/ 

انتقاء + 
  مقابلة

 + FUE  + سلك المھندسين
M+MS 

  سنة1

3-2-2  

  تطوان ـ مراكش ـ مكناس ـ فاس ـ البيضاء الدار ـ الرباط  (ENS) لAساتذة العليا المدارس
+  انتقاء

  مباراة
 ا*جازة مسالك + للتربية الجامعية المسالك
  ... والتعليم التربية لمھن للتأھيل المھنية

 حسب
  المسلك

  479: ب.ص أغزديس أنزان طريق  أكادير  ISPM  البحري للصيد العالي المعھد
+  انتقاء

  مباراة
  ميكانيكي ضابط/ قبطان/ م#زم

2-4 
  سنوات

  CPGE  العليا للمدارس التحضيرية ا+قسام
  السنوية التنظيمية المذكرة حسب المراكز

   TSI  الصناعية والعلوم التكنولوجيا:  المتاح التخصص
  المشتركة الوطنية المباراة في المشاركة  انتقاء

2  
  سنوات
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 سنتان العالي التقني شھادة انتقاء السنوية التنظيمية المذكرة حسب والتخصصات المراكز BTS العالي التقني شھادة أقسام

  www.men.gov.ma/imm.htm  مراكش IMM  المعادن معھد
+  انتقاء

  مباراة
  سنتان  متخصص تقني

  تطوان INBA  الجميلة للفنون الوطني المعھد
www.minculture.gov.ma/fr/inba

.htm 
  سنوات 4  المعھد دبلوم  مباراة

  سنوات 3  مھنية إجازة  مباراة+  انتقاء  www.inau.ac.ma  الرباط INAU  والتعمير للتھيئة الوطني المعھد

 ESBA  الجميلة للفنون العليا المدرسة
الدار 
  البيضاء

  سنوات 4  الجميلة الفنون دبلوم  مباراة  435شارع الراشدي ص.ب: 

 المسرحي للفن العالي المعھد
  الثقافي والتنشيط

ISADAC الرباط  
www.minculture.gov.ma/fr/isad

ac.htm  
  2السلك دبلوم – 1السلك دبلوم  مباراة+  انتقاء

2- 4 
  سنوات

 السمعي لمھن العالي المعھد
  والسينما البصري

ISMAC الرباط  www.mincom.gov.ma/ismac مباراة+  انتقاء  
/ متخصص ماستر/مھنية إجازة

  دولة مھندس
3  /5  /

  سنوات 5

 للعمل الوطني المعھد
  ا�جتماعي

INAS سنوات 4  المعھد دبلوم  مباراة+  انتقاء  1168زنقة الحريري ص.ب:   طنجة  

 ا/ثار لعلوم الوطني المعھد
  والتراث

INSAP الرباط  
www.minculture.gov.ma/fr/insa

p.htm  
  مباراة+  انتقاء

 – 2السلك دبلوم 1السلك دبلوم

  3 السلك دبلوم
 سنتان

  فوق فما

  الرباط ISIC  وا�تصال لLع#م العالي المعھد
www.isic.ma  

  )LMD نظام اعتماد(
  سنوات 3  وا�تصال ا*ع#م في إجازة  مباراة+  انتقاء

 أطر لتكوين الملكي المعھد
  والرياضة الشبيبة

IRFCJS الرباط  www.mjs.gov.ma  مباراة  
 -مھنية إجازة -مربي دبلوم
  العالي السلك دبلوم – مفتش دبلوم

 سنتان
  فوق فما

 التمريضية للمھن العليا المعاھد
  الصحة وتقنيات

ISPITS سنوات 3  إجازة  مباراة+  انتقاء  المراكز والتخصصات حسب المذكرة التنظيمية السنوية  

  سنوات 3  المعھد دبلوم  مباراة  www.isitt.ma  طنجة ISIT  للسياحة الدولي العالي المعھد

 التربية لمھن الجھوية المراكز
  والتكوين

Ô×‰Ô×‰Ô×‰Ô×‰<<<<Øéâ`iØéâ`iØéâ`iØéâ`i<<<<<†{�_<†{�_<†{�_<†{�_<<<<<í{òéâ<í{òéâ<í{òéâ<í{òéâ<<<<<‹è…‚{jÖ]<‹è…‚{jÖ]<‹è…‚{jÖ]<‹è…‚{jÖ] :ش'ھادة ح'املي وج'ه ف'ي مفت'وح 

 ا*ج'ازة ش'ھادة أو يعادلھ'ا، م'ا أو للتربي'ة الجامعية المسالك في ا*جازة
 أو المھني'ة ا*ج'ازة شھادة أو ا+ساسية الدراسات في ا*جازة شھادة أو
 .إحداھا يعادل ما

  مباراة

 للتعل'يم الترب'وي التأھي'ل شھادة ـ
 ا�بتدائي؛ والتعليم ا+ولي

 للتعل'يم الترب'وي التأھي'ل شھادة ـ
 ا*عدادي؛ الثانوي

 للتعل'يم الترب'وي التأھي'ل شھادة ـ
  .التأھيلي الثانوي

 سنة
  واحدة

Ô×‰Ô×‰Ô×‰Ô×‰<<<<<�{–�<�{–�<�{–�<�{–�<<<<<l^{è…^fÚ<l^{è…^fÚ<l^{è…^fÚ<l^{è…^fÚ<<<<<̂ {è�jÖ]<̂ {è�jÖ]<̂ {è�jÖ]<̂ {è�jÖ]  :ش'ھادة ح'املي   وج'ه ف'ي مفت'وح 

 م'ا أو الدول'ة مھن'دس دبل'وم أو المتخص'ص الماس'تر شھادة أو الماستر
 إحداھا يعادل

  مباراة
 الثانوي للتعليم مبرز أستاذ

  التأھيلي
 سنتان

)2(  

  مباراة+  انتقاء  تطوان ـ مراكش ـ مكناس ـ فاس ـ البيضاء الدار ـ الرباط  (ENS) لAساتذة العليا المدارس
 مسالك + للتربية الجامعية المسالك

 التربية لمھن للتأھيل المھنية ا*جازة
  والتعليم

 حسب
  المسلك

 لصناعات العليا المدرسة
  وا+لبسة النسيج

ESITH  
الدار 
  البيضاء

www.esith.ac.ma  سنوات 3  مھنية إجازة  مباراة+  انتقاء  

 البيضاء بالدار الموضة أكاديمية

 لLبداع العليا المدرسة
  والموضة

  )التكوين مصاريف في يساھمون الطلبة(

Casa Moda 
Academy 
  الدار البيضاء

www.cma.ma مباراة    

LP سنوات 3  .ا+زياء تصميم في  

MS مج'''''ال ف'''''ي ا*ب'''''داع ف'''''ي 
  .الموضة

 بعد سنتان
  ا*جازة

 FMD  ا+سنان طب كلية

  الرباط
الدار 
  البيضاء

www.fmdrabat.ac.ma  مباراة+  انتقاء  

 جامعي دبلوم
  )DUT(للتكنولوجيا

  سنتان

  سنوات LP (  3( مھنية إجازة

 التقنيين تكوين معاھد
 ا+شغال في المتخصصين

  العمومية

IFTSTP 
  مراكش

زنقة آسيف الداوديات، مراكش المنارة 
40000  

  سنتان  متخصص تقني  مباراة+  انتقاء

  سنتان  متخصص تقني  مباراة+  انتقاء طريق بوقنادل سيدي يحيى وجدة  وجدة

 مھن في المتخصص المعھد
  بورززات السينما

ISMC 
   45000 ورززات 43 ب.ص النصر زنقة – ورززات

www.inscription-ofppt.ma  
  سنتان  متخصص تقني+  تقني  مباراة+  انتقاء

 صناعة مھن في التكوين معھد
  السيارات

IFMIA 
 الدار

  البيضاء

Nouvelle Zone Industrielle Ahl Loughlam 
Sidi Bernoussi 

BP :  1152 Casablanca Al Qods 
  سنتان  متخصص تقني  مباراة+  انتقاء

 معدات مھن في المتخصص معھد
  المطارات ولوجيستيك الطائرات

ISMALA 
 الدار

  البيضاء
  سنتان  متخصص تقني  مباراة+  انتقاء  الدارالبيضاء النواصر،

 النقل مھن في المتخصصة المعاھد
  واللوجيستيك الطرقي

ISMTL مباراة+  انتقاء  تاوريرت أكادير، طنجة، البيضاء، الدار  
  متخصص تقني

  تقني
  سنتان

  IFTA  الف#حي التقني التكوين معاھد
تازة  - مراكش -سطات - تيفلت -المحمدية -س# -القنيطرة

   -خنيفرة -تاونات -مكناس -بني م#ل -بركان -الراشيدية
  سنتان  متخصص تقني  مباراة+  انتقاء

 في المتخصصة معاھد
  السياحية التكنولوجيا

ISTAH   سنتان  متخصص تقني  مباراة+  انتقاء المحمدية -أكادير  –مراكش  
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  سنتان  الساحلي الصيد في تقني  مباراة+  انتقاء العرائش -الحسيمة  -العيون - طانطان - آسفي  ITPM  البحري الصيد تكنولوجيا معاھد

 الطاقات مھن في التكوين معھد
  الطاقية والنجاعة المتجددة

IFMEREE  سنتان  متخصص تقني  مباراة+  انتقاء  )وورزازات طنجة من بكل أخرى معاھد ستفتح( وجدة  

 في المتخصصة المعاھد
  التطبيقية التكنولوجيا

ISTA  سنتان  متخصص تقني  مباراة+  انتقاء  عدة مدن  
   

  

 

  ( ما بعد األقسام التحضيرية للمدارس العليا) (CNC)المدارس والمعاهد العليا المشاركة في المباراة الوطنية المشتركة 

íŠ‰ö¹]� �ˆÚ†Ö]� �íßè‚¹]� �ÄÎç¹]�êÞæ�ÓÖý]�æ_�á]çßÃÖ]� �
íÏè†��
tçÖçÖ]� �

Ýç×e‚Ö]� �
ì‚Ú�

àèçÓjÖ]� �

  www.emi.ac.ma  الرباط EMI  للمھندسين المحمدية المدرسة

 في النجاح
 المباراة
 الوطنية

  المشتركة

  دولة مھندس
3 

  سنوات

  EHTP  العمومية لAشغال الحسنية المدرسة
 الدار

  البيضاء
www.ehtp.ac.ma  

  www.ensias.ma  الرباط  ENSIAS  النظم وتحليل للمعلوماتية العليا الوطنية المدرسة

  www.inpt.ac.ma  الرباط  INPT  وال#سلكية السلكية والمواص#ت للبريد الوطني المعھد

  www.insea.ac.ma  الرباط  INSEA  التطبيقي وا�قتصاد لLحصاء الوطني المعھد

  AIAC  المدني للطيران السادس محمد أكاديمية
 الدار

  البيضاء
www.onda.ma  

  www.enim.ac.ma  الرباط  ENSMR  بالرباط للمعادن العليا الوطنية المدرسة

  ENSEM  والميكانيك للكھرباء العليا الوطنية المدرسة
 الدار

  البيضاء
www.ensem.ac.ma  

 وا+لبسة النسيج لصناعات العليا المدرسة
)1(

  ESITH  
 الدار

  البيضاء
www.esith.ac.ma  

  www.esi.ac.ma  الرباط ESI  المعلومات علوم مدرسة
شبكة : المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية + المدارس 
الوطنية العليا للفنون والمھن + المدارس العليا +ساتذة 

 التقنيالتعليم 

ENSA  
ENSAM  
ENSET 

 بعدة مدن

 مدن بعدة FST  )المھندسين سلك (شبكة كليات العلوم والتقنيات

(1)
 Ecole Supérieure de Génie Biomédical ESGB البيضاء الدار  http://www.um6ss.ma Génie Biomédical 

(1)
 Ecole Centrale de Casablanca ECC البيضاء الدار  www.centrale-casablanca.ma/  Ingénieur Généraliste 

  
  

  

 

  عسكرية تكوينات عسكرية وشبه
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 الملكية ا+كاديمية
 العسكرية

ARM مكناس  50000  العسكرية الملكية ا+كاديمية المراسلة عنوان مكناس 

 انتقاء + مباراة

 الدراسات دبلوم
 الجامعية

 والعسكرية
)DEUM( 

 سنوات 3

+  
 تكوين سنة
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 مركز
: التكوين
�مكناس �

 المساعدة، للقوات العام المفتش السيد: المراسلة عنوان
�10101 الرباط – العرفان ،6209: ب.ص �

  بن كرير -المدرسة الملكية للمشاة  ERI المشاة

  صف ضابط  مباراة+  انتقاء
 3 إلى2

  سنوات

  المعمورة القنيطرة –المظليين مركز تكوين  CI/TAP المظليين

  الرباط -المركز الرياضي العسكري  CS/FAR الرياضة

  مكناس - مركز تكوين "المصفحات" للقوات المسلحة الملكية  CIB المدرعات

  الدار البيضاء –عين حرودة  - مركز تكوين "النقل" CIFT النقل

  تمارة -للقوات المسلحة الملكية المدرسة الملكية للخيالة  ERC الخيالة

  س# - مركز التكوين في التموين  CI.INT التموين

  القنيطرة - مركز التكوين في ا*تصا�ت السلكية و ال#سلكية  CIT ا*تصا�ت

  الدارالبيضاء -مركز التكوين في العتاد  CFTSM العتاد

  القنيطرة -العسكرية مركز التكوين في الھندسة  CIG الھندسة

  فاس - المدفعية في التكوين مركز CI.AR المدفعيين

  سليمان بن -  الذخيرة في للتكوين الملكي المركز CRFM الذخيرة

ا�جتماعية المصالح  CISS جتماعية المصالح أطر تكوين مركز�  .الرباط -الملكية المسلحة للقوات ا

   البيضاء الدار - الملكية البحرية CIMR البحرية

  مراكش - الملكي الدرك مدارس مجموعة GEGR الدرك

الجوية القوات   الجوية الملكية القوات  

الملكي الحرس   الملكي الحرس  

  حسب الرتبة  عدة رتب  مباراة+  انتقاء  القنيطرة -  للشرطة الملكي المعھد IRP الشرطة

المدنية الوقاية  EPC رقيب  مباراة+  انتقاء  المدنية الوقاية مدرسة    

  

 ESITH لـ بالنسبة السنة في درھم 25000 و  ECC و  ESGB لـ بالنسبة السنة في درھم 50000(  التكوين مصاريف في الطلبة يساھم) : 1( 


