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I - الكليات  

 التعليميةالمؤسسات 

 شـــــــروط القبـــــول

مدة المحضرةالشهادة 
 المعايير البيداغوجية المسالك والتخصصات الدراسة

الحد 
 األقصى
 للسن

  الطب و الصيدلة اتآلي
الرباط وجدة،  الدار البيضاء، فاس، مراآش،:  المدن

  
  الفرنسية: لغة التدريس 

 الطب العام: الشعبة 
زراعية الأو تجريبية  العلوم الأو  رياضياتفي الباآالوريا  -

  )حسن جدا أو حسن أو ممتاز( بميزة  التسجيل لسنة 
  .في المواد األساسية 20/ 16معدل يساوي أو يفوق  -

 الطب العام سنوات 7 دآتوراه في الطب العام سنة 21

  آلية الطب والصيدلة
  لبيضاء، الدار االرباط :المدينة

  
  الفرنسية: لغة التدريس 

   الصيدلة: الشعبة 
ية العامة في علوم الحياة أو في عدبلوم الدراسات الجام - 

 التسجيللسنة المغرب  فيمحصل عليه   الكيمياء والبيولوجيا
حسن جدا أو  أو ممتاز(في السنتين األولى والثانية بميزة 
  .دراسة وقبول الملف من طرف الكلية+  )حسن

  الصيدلة  سنوات 4  دآتوراه في الصيدلة  سنة 23

  طب األسنان اتآلي
  الرباط، الدار البيضاء :المدن

  
  الفرنسية: لغة التدريس 

التسجيل تجريبية لسنة العلوم الأو  رياضياتفي الباآالوريا  -
  .)حسن جدا أو حسن أو ممتاز(بميزة 

  .في المواد األساسية 16/20معدل يساوي أو يفوق  -
  طب األسنان  سنوات 5 آتوراه في طب األسناند  سنة 21

  العلوم  اتآلي
أآادير، الدار البيضاء، الجديدة، فاس، :  المدن

  تطوان  وجدة، الرباط،مكناس،  القنيطرة، مراآش، 
  
  الفرنسية: لغة التدريس 

التسجيل تجريبية لسنة العلوم الأو  رياضياتفي الباآالوريا  -
  )حسنحسن جدا أو حسن أو مست( بميزة

  .في المواد األساسية 12/20معدل يساوي أو يفوق  -
رياضيات، فيزياء، آيمياء، علوم الحياة، علوم   سنوات 3  اإلجازة  سنة 23

  .األرض والكون، الرياضيات واإلعالميات

  العلوم والتقنيات  اتآلي
بني مالل، الراشيدية، فاس، مراآش، : المدن

  المحمدية، سطات، طنجة
  
  الفرنسية: لغة التدريس 

 الفيزياء أو علوم الحياة واألرض رياضيات أوال فيباآالوريا  -
 بائيةالكهر تالتكنولوجيا وأو العلوم   زراعية،العلوم الأو 
بميزة التسجيل ميكانيكية لسنة ال تالعلوم  و التكنولوجيا أو
  )حسن جدا أو حسن أو مستحسن(

  .في المواد األساسية 13/20معدل يساوي أو يفوق  -

  سنوات 3   اإلجازة  سنة 22

  فيزياء –إعالميات  – رياضيات 
  آيمياء –فيزياء  –إعالميات  –رياضيات  
  جيولوجيا –آيمياء  –علوم الحياة  
  الهندسة الميكانيكيةوالهندسة الكهربائية  

  واإلجتماعية العلوم القانونية واإلقتصادية  اتآلي
الجديدة، فاس، الدار البيضاء،أآادير،  : المدن

 مراآش، مكناس، المحمدية، وجدة، الرباط، ،قنيطرةال
  .سطات، طنجة سال،

  
  العربية والفرنسية: لغتي التدريس 

 2013 أو 2012اقتصادية أو أدبية لسنة  أو باآالوريا علمية -
  سنوات 3  اإلجازة  سنة 23  )  حسن جدا أو حسن أو مستحسن(بميزة 

  علوم االقتصاد والتسيير 
  القانون الخاص 
  العام القانون 
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  الشريعة اتآلي
  اآادير، فاس:    المدن

  
  العربية: لغة التدريس 

  2013  أو 2012 باآالوريا في اللغة العربية وآدابها لسنة -
    )حسن جدا أو حسن أو مستحسن(بميزة  

  إتقان اللغة العربية -
  و القانونالشريعة   سنوات 3  اإلجازة  سنة 23

  آلية اللغة العربية
  آشمرا: المدينة 

 
العربية: لغة التدريس   

  2013 أو   2012باآالوريا في اللغة العربية وآدابها لسنة -
    )حسن جدا أو حسن أو مستحسن( بميزة 

   إتقان اللغة العربية -
  العربية الدراسات   سنوات 3  اإلجازة  سنة 23

  آلية أصول الدين
  تطوان: المدينة

 
العربية: لغة التدريس   

 2013  أو 2012 غة العربية وآدابها لسنةباآالوريا في الل -
  )حسن جدا أو حسن أو مستحسن(بميزة  

    إتقان اللغة العربية   -
  

  أصول الدين  سنوات 3  اإلجازة  سنة 23

  اآلداب والعلوم اإلنسانية اتآلي
أآادير، بني مالل، الدار البيضاء، الجديدة، : المدن

دة، وج فاس، القنيطرة، مراآش، مكناس، المحمدية،
  .تطوان الرباط،

  
  حسب التخصصات: لغة التدريس 

 بميزة  2013  أو  2012باآالوريا في جميع الشعب لسنة
  سنوات 3  اإلجازة  سنة 23     )حسن جدا أو حسن أو مستحسن(

الدراسات العربية، الدراسات الفرنسية، الدراسات  
اإلنجليزية،  الدراسات اإلسبانية، الدراسات األلمانية، 

ات اإليطالية، الدراسات االسالمية، التاريخ الدراس
علم  ،علم االجتماع الفلسفة، والحضارة،  الجغرافيا،

  .النفس
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II –  العلياالمدارس  

 المؤسسات التعليمية

 شـــــــروط القبـــــول

مدة  الشهادة المخولة
 المعايير البيداغوجية الشعب و المسالك والتخصصات الدراسة

الحد 
األقصى 

 لسنل
  األقسام التحضيرية للمدارس

  العليا للمهندسين
بني مالل، الدار البيضاء،   أآادير،: المدن

الجديدة،الراشدية، فاس، القنيطرة،، خريبكة، مراآش، 
العيون، مكناس، المحمدية، وجدة، الرباط، آسفي، 

  سال، سطات، طنجة، تازة
  
 الفرنسية: لغة التدريس 

أو علوم الفيزياء، أو علوم   باآالوريا في الرياضيات -
الحياة واألرض أو العلوم الزراعية أو  العلوم  و 
التكنولوجيات الكهربائية أو العلوم  و التكنولوجيات 

حسن جدا،  وممتاز أ( الميكانيكية لسنة التسجيل بميزة 
  ).أوحسن

  .في المواد األساسية 16/20معدل يساوي أو يفوق  -
  .غة العربية مستوى جيد في الل:  ملحوظة

سنة  21
على 

األآثر في 
ـ 31-12

2013   

التحضير للمباراة 
الوطنية الموحدة 

لاللتحاق بالمدارس العليا 
  للمهندسين

  سنتان

  فيزياء وعلوم المهندس، -رياضيات 
  آيمياء وعلوم المهندس، -فيزياء 
  التكنولوجيا والعلوم الصناعية، 
  فيزياء و علوم األرض، -آيمياء -بيولوجيا 

  المدرسة الحسنية لألشغال العمومية            
  الدار البيضاء: المدينة 

  
  الفرنسية: لغة التدريس 

 القبول بالسنة األولى 
شعبة الرياضيات ( المباراة الوطنية الموحدةخرجي  -1

  .2013لسنة  )المختصة
دبلوم الدراسات الجامعية العامة لسنة التسجيل في العلوم  -  2

 -إعالميات، رياضيات -رياضيات الرياضيات التطبيقية،(
محصل عليها في ظرف سنتين مباشرة بعد ) فيزياء

الباآالوريا بميزة مستحسن على األقل في السداسيات 
  النجاح في مباراة الدخول+ الثالث األولى 

سنة  23
على 

األآثر في 
 -31تاريخ 
12 - 

2013  

  سنوات 3  دبلوم مهندس دولة
  هندسة اإلعالميات، 
  دنية،الهندسة الم  
  هندسة المياه والبيئة والمدينة،  
  علوم اإلعالم الجغرافي،  
 الهندسة الكهربائية،  
  القبول بالسنة الثانية  .علم األرصاد الجوية  

يتعين على المرشح  أن يكون حاصال على دبلوم مهندس 
  مباراة+ تطبيقي 

  
  سنتان  

  القبول بالسنة األولى بسلك الماستر
 على اإلجازة في الدراسات المعمقة أن يكون المرشح حاصال

) الرياضيات، اإلعالميات،العلوم اإلقتصادية والتدبير( شعبة 
الهندسة المدنية،النقل، ( أو اإلجازة في التكوين المهني شعبة

أو حاصل على شهادة معترف ) اللوجيستيك،اإلعالميات،
  .ميزة مستحسن على األقل+ بمعادلتها 

  

  وسائل النقل لتغالتدبير واس  سنتان  الماستر
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  المدرسة المحمدية للمهندسين
  الرباط: المدينة

  
الفرنسية: لغة التدريس   

  :القبول بالسنة األولى 
  2013المباراة الوطنية الموحدة لسنة  خرجي -1

المقدرة البدنية على + في الرياضيات المتخصصة 
  .متابعة النظام الشبه عسكري الذي يعد إلزاميا

للدراسات العلميـة أو دبلوم الدراسات  الشهادة الجامعية -2
) آيمياء -فيزياء أو فيزياء  –رياضيات (الجامعية العامة 

المقدرة البدنية على متابعة النظام الشبه + أو دبلوم معادل له 
  .العسكري الذي يعد إلزاميا

  .دراسة وقبول الملف+  هاإلجازة أو دبلوم معترف بمعادلت -3

  سنة 22

  دبلوم مهندس دولة

الهندسة المدنية، الهندسة الكهربائية، الهندسة   سنوات 3
الميكانيكية، الهندسة الصناعية، الهندسة المعدنية، 

هندسة اإلعالميات هندسة األنساق، النمدجة والحوسبة 
  .العلمية

  :القبول بالسنة الثانية 
+ دراسة الملف من طرف المدرسة + الميتريز في العلوم  

  .ى متابعة النظام الشبه العسكري الذي يعد إلزامياالمقدرة البدنية عل

  

  سنتان

  المدرسة الوطنية لإلدارة
  الرباط: المدينة 

  
ة والعربيةالفرنسي: التدريس لغتي   

  :سلك التكوين في التدبير اإلداري  -  1
أن يكون المرشح حاصال على دبلوم السلك األول الجامعي في 

دراسة وقبول + أو ما يعادله  االقتصاد  أو الحقوق أو التدبير
  مباراة + الملف من طرف المدرسة

سنة  35
على 

األآثر في 
تاريخ 
دراسة 
  الملفات

دبلوم سلك التكوين في 
  شهرا  28  التدبير اإلداري

  .التدبير العمومي 
  .الدبلوماسية والتعاون الدولي 
  .االقتصاد و المراقبة المالية 

  :ي السلك العالي في التدبير اإلدار -  2
أن يكون المرشح حاصال على اإلجازة أو دبلوم سلك التكوين 

دراسة  وقبول الملف من طرف المدرسة +في التدبير اإلداري 
  مباراة + 

سنة  40
على 

األآثر في 
تاريخ 
دراسة 
  الملفات

دبلوم السلك العالي في 
  تكوين متعدد اإلختصاصات   شهرا 24  التدبير اإلداري

  ةالمدرسة الوطنية للفالح
  مكناس: المدينة 

  
  الفرنسية: لغة التدريس 

باآالوريا في العلوم التجريبية، العلوم الرياضية أو الزراعية  
حسن جدا أو (ميزة + لسنة التسجيل أو دبلوم معترف بمعادلته 

  .14/20معدل يساوي أو يفوق ) + حسن
  سنوات 5  مهندس زراعي  سنة 23

روي ، وقاية الزراعة وتحسين النباتات، االقتصاد الق
النباتات،  اإلنتاج الحيواني ، علوم وتقنيات إنتاج 

  الفواآه 

  المدرسة الوطنية للهندسة المعمارية
  الرباط: المدينة 

  
  الفرنسية: لغة التدريس 

باآالوريا في العلوم التجريبية أو في الرياضيات والتقنيات أو 
 حسن جدا أو(ميزة  + في التصميم والبناء لسنة التسجيل 

في  15/20معدل يساوي أو يفوق + أو شهادة معادلة) حسن
  .مستوى جيد في اللغة الفرنسية+ المواد األساسية 

  الهندسة المعمارية   سنوات  6  مهندس معماري  سنة 22
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  المدارس الوطنية للتجارة والتسيير
أآادير،الدار البيضاء، فاس، الجديدة، مراآش، : المدن 

  .ةوجدة، سطات، طنجة، القنيطر
  
  الفرنسية: لغة التدريس 

باآالوريا في الرياضيات، الفيزياء، علوم الحياة واألرض، 
العلوم االقتصادية، علوم التسيير المحاسباتي، العلوم الزراعية 

معدل يساوي أو ) + حسن جدا أو حسن(ميزة + لسنة التسجيل 
  .في المواد األساسية 14/20يفوق 

  سنة 21
-31في 
لسنة  12

  التسجيل

لوم المدارس الوطنية دب
  في التجارة والتسيير

  سنوات 5
  

التجارة الدولية، اإلشهار التجاري :  التجارة -
  .، التسويق ومراقبة التسيير لواإلتصا

التسيير المالي والمحاسباتي، تسيير :   التسيير -
  .الموارد البشرية، مراقبة التسيير

  المدرسة الوطنية الغابوية للمهندسين
  سال: المدينة 
  
  
  الفرنسية: لغة التدريس 

  ) السلك الثاني (السنة األولى 
شهادة السلك األول لمعهد الحسن الثاني للزراعة  -

والبيطرة بالرباط أو للمدرسة الوطنية للفالحة بمكناس  
  لسنة التسجيل

ـ  دبلوم الدراسات الجامعية في البيولوجيا محصل عليه  
  .دلتهبالمغرب بميزة حسن أو دبلوم معترف بمعا

  .المقدرة البدنية على متابعة على التكوين العسكري -
  .دراسة وقبول الملف من طرف المدرسة -
  .التكوين العسكري والداخلية إلزاميان -

  الغابات  سنتان     سنة 25

  ) السلك الثالث(السنة  الثالثة 
خريج السلك الثاني، مهندس تطبيقي في المياه والغابات أو  -

  .يعادله
  .قدرة البدنية على متابعة التكوين العسكريالم  -
  .دراسة وقبول الملف من طرف المدرسة  -
  .التكوين العسكري والداخلية إلزاميان  -

ال يوجد 
  سن محدد

مهندس في المياه 
  سنتان  والغابات

  تهيئة الغابات، 
  اإليكولوجيا وتدبير الموارد الطبيعية، 
  تقييم المنتوجات الغابوية، 
 .ت الوطنيةتدبير المنتزها 

  .جيوماتيكس الموارد الطبيعية

  المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية
  الرباط:  المدينة

  
  الفرنسية: لغة التدريس 

  القبول بالسنة األولى  
 2013النجاح في المباراة الوطنية الموحدة لسنة  -1

رياضيات فيزياء، الفيزياء وعلوم المهندس، : شعب
بيولوجيا، آيمياء   التكنولوجيا والعلوم الصناعية،

  .فيزياء وعلوم األرض
لحاملي  دبلوم  2013النجاح في المباراة الخاصة لسنة  -2

  ميزتين+ الدراسات الجامعية العامة في 

  سنة 22

  مهندس دولة

  سنوات 3
هندسة اإلعالميات، هندسة الجيولوجيا، أنظمة اإلنتاج، 
الصيانة الصناعية، إلكتروميكانيك، هندسة األنساق ، 

نظمة توليد الطاقة الكهربائية ، آليات ومراقبة الجودة، أ
المعادن، التدبير الصناعي، البيئة و السالمة 
الصناعية، تهيئة و استغالل ووقاية األرض و باطن 

  ميزات 3+ اإلجازة في العلوم  -3  .األرض
سنة  23

على األآثر 
في تاريخ 
  المباراة

  القبول بالسنة الثانية  
) +  5+ باآالوريا ( المرشح حاصال على الماستر  أن يكون  
  مباراة+ ميزات  5

سنة على  25
األآثر في 
  تاريخ المباراة

  سنتان
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  المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية
  أآادير، فاس، مراآش، آسفي،: المدن 

  وجدة، طنجة، خريبكة  
  
  الفرنسية: لغة التدريس 

ميزة حسن جدا أو + ل باآالوريا علمية أو تقنية لسنة التسجي
  .14/20 يساوي أو يفوق معدل)+ حسن

سنة  20
في تاريخ 

ـ  12- 31
2013  

  سنوات 5  مهندس دولة
  

سلك األقسام التحضيرية   :األولى 4السداسيات 
التكوين العلمي األساسي وتقنيات التعبير : (المدمجة

  ).واالتصال
هندسة : الشعب )  سنوات 3(سلك المهندس  

لهندسة الصناعية،  الهندسة الكهربائية، ا ،اإلعالميات
هندسة أنساق الطاقة البيئية ، هندسة المواصالت السلكية 

والالسلكية والشبكات،   الهندسة  االلكترونيك 
واإلعالميات الصناعية، الهندسة الصناعية 

واللوجستيكية، هندسة األنظمة االلكترونية و 
و التحكم  األوتوماتيكية ، هندسة األنظمة الكهربائية

  .الرقمي

  المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن
  مكناس: المدينة 

  
  الفرنسية: لغة التدريس 

  :ولوج السنة األولى  
باآالوريا علمية، العلوم والتكنولوجيات الكهربائية، العلوم 

حسن جدا، (ميزة +  التسجيلوالتكنولوجيات الميكانيكية لسنة 
  .في المواد األساسية 14/20معدل يساوي أو يفوق ) + حسن

سنة  21
-31في 

ـ  12
2013  

مهندس دولة في الفنون 
  والمهن

  سنوات 5

  
   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
  
  
  
  

  :القبول بالسنة الثالثة  
+  2013النجاح في المباراة الوطنية الموحدة لسنة   -1

  .انتقاء أولي 
  :المرشحون الحاصلون على الشهادات التالية  -2

تخصص التسجيل لجامعي في التكنولوجيات لسنة الدبلوم ا 
 .هندسة ميكانية أو هندسة آهربائية 

دبلوم الدراسات الجامعية العامة في الرياضيات  
 –واإلعالميات أو رياضيات تطبيقية أو رياضيات 

  آمياء؛ -فيزياء، فيزياء، فيزياء
دبلوم التقني العالي، في الهندسة شعبة الميكانيك  أو  

  الكهرباء ؛
دبلوم الدراسات الجامعية العليا في التكنولوجيا شعبة  

الميكانيكي أو الكهرباء أو رياضيات فيزياءأو فيزياء 
 .آيمياء

 شهادة التقني العالي تخصص ميكانيك  أو آهرباء ؛ 
  .مباراة+ أو ما يعادله  

سنة  22
-31في 

ـ 12
  سنوات 3   2013

أو الفيزياء إجازة في الدراسات األساسية في الرياضيات  -3
  .مباراة+ انتقاء أولي + أو ما يعادلها 

سنة  23
-31في 

12 - 
2013  

  :ولوج السنة الرابعة  
دبلوم مهندس تطبيق أو الميتريز في العلوم  و التقنيات أو ما 

  امتحان شفوي+ دراسة الملف + يعادلها 

سنة  24
 -31في 

ـ  12
2013  

  سنتان

  ، والبناياتالهندسة الميكانيكية  
  الهندسة الصناعية واالنتاجية،  
  الهندسة اإللكتروميكانيكية،  
 .األنساق والترآيب وهندسة اآلليات  
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  اء والميكانيكالمدرسة الوطنية العليا للكهرب
  الدار البيضاء: المدينة

  
  الفرنسية: لغة التدريس 

  : القبول بالسنة األولى  
  2013النجاح في المباراة الوطنية الموحدة  لسنة   -1
الشهادة الجامعية للدراسات العلمية في الرياضيات  -2

أوالفيزياء أو اإلعالميات لسنة التسجيل محصل عليها 
) + جدا أو حسن، أو مستحسنحسن (بميزة على األقل 

  مباراة 
الدبلوم الجامعي في التكنولوجيا تخصص الهندسة  -3

+ الميكانيكية، الهندسة الكهربائية أو الهندسة اإلعالمية 
  .دراسة الملف

الميتريز أو اإلجازة في الرياضيات أو الفيزياء أو  -4
  دراسة الملف + اإلعالميات 

  سنة 22
  مهندس دولة

  سنوات 3
  

هندسة الكهربائية و المواصالت السلكية ال 
 والالسلكية ، 

  هندسة األنظمة الكهربائية، 
 هندسة األنظمة األوتوماتيكية والصناعية، 
 الصناعة الميكانيكية واالنتاج المدمج، 
 الجودة والصيانة والسالمة الصناعية، 
 هندسة األتظمة الميكانيكية  
  . هندسة اإلعالميات 

  سنتان  

  .لوطنية العليا للتعليم التقنيالمدرسة ا
  الرباط، المحمدية: المدينة

  
  الفرنسية: لغة التدريس 

) : حسب الشعب المطلوبة(شعب الباآالوريا لسنة التسجيل 
العلوم وتيكنولوجية الكهرباء، العلوم وتيكنولوجية الميكانيك، 
العلوم الرياضية، الفيزياء و الكيمياء، العلوم اإلقتصادية ، 

بميزة حسن ) بير المحاسبة ، علوم الحياة واألرضعلوم تد
  .جدا، حسن ، أو مستحسن 

سنة  22
على 

األآثر في 
ـ  12ـ  31

2013  

الدبلوم الجامعي في 
  سنتان  التكنولوجيا

  مساعدة وتنظيم المقاوالت
  إعالم المقاوالت

  الهندسة الصناعية والصيانة
  الهندسة اللوجيستيكة والشبكات

  اإلعالميات الصناعيةالهندسة الكهربائية و
  تسيير المقاوالت

  هندسة الحرارة والطاقة
  الميكانيك

  تقنيات التجارة

  المدرسة الوطنية العليا للمعلوميات وتحليل النظم
  الرباط: المدينة 

  
الفرنسية: لغة التدريس   

  :السنة األولى 
النجاح في المباراة الوطنية الموحدة لفائدة طلبة األقسام  -1

  .عبة الرياضيات التحضيرية ش
دبلوم الدراسات الجامعية العامة في الرياضيات أو  -2

أو شهادة معادلة  2008الرياضيات واإلعالميات لسنة 
+ محصل عليها في مدة سنتين مباشرة بعد الباآالوريا 

أو في ) حسن جدا أو حسن أو مستحسن(ميزة على األقل 
+ قل سنوات بعد الباآالوريا بميزة حسن على األ 3مدة 
  مباراة

سنة  22
على 

األآثر في 
31/12/

2013  
مهندس دولة في 
  اإلعالميات

  سنوات 3

  عالمياتإ 
  هندسة البرمجة

  اإلعالميات والمساعدة على اتخاذ القرار 
  .الشبكات واالتصاالت 

  :السنة الثانية 
 4+ باآالوريا (دبلوم مهندس تطبيق ، اإلجازة في العلوم 

دراسة وقبول الملف من طرف + أو شهادة معادلة ) سنوات
  مقابلة مع لجنة علمية+ المدرسة 

  سنتان  
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  المدرسة الوطنية للصحة العمومية
الرباط: المدينة  
 

الفرنسية: التدريسلغة   

  :القبول بالمعهد مفتوح بعد دراسة الملف لفائدة 
على شهادة  الدآتوراه في الطب المرشحون الحاصلون  -1

 3+ الصيدلة أو ما يعادلها  العام أو طب األسنان أو
أقل من   .سنوات من الخدمة المهنية الفعلية بهذه الصفة

  سنة 35

 :الماستر  في الصحية
  ،العمومية

  سنتان

  الصحة العمومية  

الموظفون أو األعوان  بالوظيفة العمومية أو القطاع  - 2  اإلدارة الصحية 
 5+ ا الخاص الحاصلون على شهادة اإلجازة أو مايعادله

  سنوات من الخدمة المهنية الفعلية بهذه الصفة

في اإلدارة  الماستر 
  الصحية 

  المدرسة العليا للفنون الجميلة
  الدار البيضاء: المدينة

  
  الفرنسية: لغة التدريس 

حسن جدا أو (ميزة + باآالوريا جميع الشعب لسنة  التسجيل 
+ سية إتقان اللغتين العربية والفرن)+ حسن أو مستحسن

اختبار آتابي بالعربية والفرنسية في الثقافة العامة (مباراة
امتحان + باألسود و األبيض ) والفلسفة واختبار تطبيقي

  .مقابلة+ تطبيقي باللون و الشكل 

 17من 
 25إلى 
  سنة

  سنوات 4  دبلوم المدرسة

  الفنون التشكيلية،  
  الهندسة الداخلية،  
  تصور األشكال اإلشهارية، 
  .متحرآةالرسوم ال 

  مدرسة علوم اإلعالم
  الرباط: المدينة

 
الفرنسية: التدريسلغة   

  :السنة األولى
  2013ـ النجاح في المباراة الوطنية الموحدة لسنة  1
ـ  النجاح في المباراة الوطنية الموحدة لولوج مدارس  2

  التسيير
حاصل على دبلوم الدراسات الجامعية العامة ، الدبلوم  – 3

  .لتكنولوجيا او دبلوم معترف بمعادلتهالجامعي في ا

سنة  23
على 

األآثر في 
ـ  12ـ  31

2013  

  سنوات3  إعالمي متخصص
  علم المكتبات والتوثيق ، 
  األرشيف  و إدارة السجالت 
  تسيير وهندسة األنظمة المعلوماتية   

  :السنة الثانية
  دبلوم إعالمي أو شهادة معادلة 
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  واأللبسة المدرسة العليا لصناعة النسيج
الدار البيضاء: المدينة  

  
الفرنسية: لغة التدريس   

  :السنة األولى
، محصل  لباآالوريا جميع الشعب علمية أو تقنية لسنة التسجي

اإلختبار + عليها بميزة حسن جدا ، حسن ، أو مستحسن 
  مقابلة+ النفسي والبدني 

  
  : السنة الثالثة

في   2013لسنة ـ  النجاح في المباراة الوطنية الموحدة 1
الفيزياء ، التكنولوجيا والعلوم  –الرياضيات (شعب 

  )الصناعية، البيولوجيا، الكيمياء، الفيزياء ، علوم األرض
ـ  حاصل على دبلوم الدراسات الجامعية العامة، الدبلوم  2 

الجامعي في التكنولوجيا، دبلوم الدرلسات الجامعية في العلوم 
، الشهادة الجامعية في **** والتقنيات، شهادة تقني عالي

التكنولوجيا، شهادة تقني متخصص، أ و اإلجازة المهنية  من 
  مباراة+ المدرسة العليا لصناعة النسيج 

  سنوات 3  إجازة مهنية  

أقل من   لوجيستيك دولي ـ  رئيس إنتاج ـ  األلبسة والنسيج
سنة  24

في تاريخ 
  المباراة

  سنوات 3  مهندس دولة

أو اإلجازة المهنية من  3+ ادة الباآلوريا حاصل على شه
  سنتان  ماستر متخصص    .المدرسة العليا لصناعة النسيج واأللبسة

  مدرسة الملك فهد العليا للترجمة
  طنجة: المدينة 

  
  

  :اإلجازة في 
ـ الدراسات الفرنسية، الدراسات العربية، االقتصاد أو  1

  القانون العام  أو الخاص باللغة الفرنسية
  مباراة+ العربية  والفرنسية واإلنجليزية  : تقان اللغات إ

  سنتان  دبلوم مترجم تحريري  
  

  :التشكيلة اللغوية 
  إنجليزية  -فرنسية  –العربية 

  اإلجازة في الدراسات اإلنجليزية
  الفرنسية -اإلنجليزية  -العربية   مباراة+ العربية واإلنجليزية والفرنسية : إتقان اللغات 

  جازة في الدراسات اإلسبانيةاإل
  الفرنسية -اإلسبانية  -العربية   مباراة+ العربية و اإلسبانية والفرنسية : إتقان اللغات 

  اإلجازة في الدراسات األلمانية
  الفرنسية -األلمانية  -العربية   مباراة+ العربية و األلمانية والفرنسية : إتقان اللغات 
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  تكنولوجياالمدارس العليا لل
الصويرة،  اآادير، برشيد، الدار البيضاء،:  المدن

  فاس، مكناس، وجدة، آسفي، سال
  
  الفرنسية: لغة التدريس 

حسن جدا، حسن، أو ( باآالوريا لسنة التسجيل بميزة
العلوم والتكنولوجيات الكهربائية،  العلوم : ) مستحسن

 والتكنولوجيات الميكانيكية، الرياضيات، علوم الحياة
االقتصادية، علوم واألرض، الفيزياء، العلوم الزراعية، العلوم 

  .التسيير المحاسباتي

سنة  22
على 

األآثر 
بتاريخ 

31-12-
2011  

الدبلوم الجامعي 
  للتكنولوجيا

  سنتان
 )سداسيات4(

اج، الهندسة الكهربائية، الهندسة الميكانيكية واالنت
الصيانة الصناعية، هندسة األنساق، الهندسة 
اللوجستيكية والنقل، تقنيات اآلالت ومراقبة الجودة، 
تقنيات التدبير، تقنيات االتصال والتسويق، تقنيات 
التسويق، هندسة اإلعالميات، الهندسة البيوصناعية 
،الهندسة البيولوجية، البيئة وتقنيات المياه، هندسة 

، التسويق السياحي، تقنيات الصناعة الغذائية
المحاسبة، تقنيات الشبكات، إدارة تطبيق المقاوالت، 
إدارة المستخدمين، التنشيط و التسيير السياحي، 

  .مبرمج إعالميات 
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III – المعاهد  

 المؤسسات التعليمية

 شـــــــروط القبـــــول

مدة  الشهادة المخولة
 لمعايير البيداغوجيةا الشعب و المسالك والتخصصات الدراسة

الحد 
األقصى 
 للسن

  دار الحديث الحسنية
  الرباط: المدينة

  
  العربية: لغة التدريس 

  :سلك التكوين األساسي المتخصص
أن يكون المرشح حاصال على شهادة الباآالوريا لسنة 
التسجيل في األدب العربي أو الدراسات اإلسالمية بميزة 

+ إتقان اللغة العربية ) + حسن جدا أو حسن  أو مستحسن(
دراسة وقبول الملف +  مستوى جيد في الفرنسية واإلنجليزية 

  .مباراة+ من طرف المؤسسة 

دبلوم سلك التكوين   سنة 25
  سنوات 4  األساسي المتخصص

  الدراسات اإلسالمية

  :سلك التكوين العالي المعمق 
أن يكون المرشح حاصال على اإلجازة في الدراسات 

ميزة + ية أو اللغة العربية وآدابها أو القانون الخاص اإلسالم
  انتقاء الملف) .+ ممتاز أو حسن جدا أو حسن (
  

شهادة التأهيل في   سنة 35
  سنتان  الدراسات اإلسالمية

  :سلك التكوين العالي المعمق 
أن يكون المرشح حاصال على الماستر  في الدراسات 

+ أو القانون الخاص  اإلسالمية أو اللغة العربية وآدابها
  )ميزة ممتاز، حسن جدا، أو حسن(

  
شهادة سلك التكوين 

  العالي المعمق 
  )الدآتوراه( 

  سنوات 4

  معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة
  الرباط: المدينة

  
  الفرنسية: لغة التدريس 

  : السنة األولى  من السلك األول 
+ ا  أو حسن باآالوريا علمية لسنة التسجيل بميزة  حسن جد

  في المواد األساسية 15/20معدل يساوي أو يفوق 

 سنة 23
على 

األآثر في 
يوليوز  31

2013  

تعتبر السنة األولى سنة تحضيرية في العلوم الزراعية   سنوات 5  مهندس زراعي
ويوجه الطلبة في ضوء النتائج المحصل عليها في 

الزراعة، : آخر السنة إلى إحدى الشعب التالية
رافيا، الصناعات الزراعية والغذائية، الهندسة الطوبوغ

  سنوات 6  طبيب بيطري  .القروية،  الطب البيطري

  مرآب البستنة
  أآادير: المدينة 

  
  الفرنسية: لغة التدريس 

باآالوريا في الرياضيات أو العلوم التجريبية  أو الزراعية 
) + حسن جدا أو حسن أو مستحسن(لسنة التسجيل بميزة 

  وقبول الملف من طرف المؤسسة دراسة

سنة   23
على 
  ياألآثر ف

يوليوز 31
2013  

  سنتان  شهادة تقني عالي
  البستنة،  
 .المساحات الخضراء 
  وقاية النبتات 
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  يالصح في الميدانمعاهد تكوين 
  فاس، مراآش، مكناس،:  المدن

  .الرباط، اآادير
  
  الفرنسية: لغة التدريس 

  :السلك األول 
بالنسبة  للتخصصات    التسجيل شعب لسنة باآالوريا آل ال

ممرض متعدد االختصاصات، مولدة، ممرض  في : التالية 
علم النفس، مساعد اجتماعي   وتقني النظافة الصحية  

دراسة وقبول + وباآالوريا علمية بالنسبة لباقي التخصصات 
 .الملف من طرف مصالح وزارة الصحة

سنة  23
على 

األآثر في 
ـ  12ـ  31

2013  

  سنوات3  دبلوم السلك األول 

، ممرض في التخدير تممرض متعدد االختصاصا
واإلنعاش، ممرض في علم النفس، التوليد، تقني 

مختبر، تقني في علم الفحص باألشعة، الترويض 
، تقويم األسنان،  تقني )ة(اجتماعي ) ة(الطبي، مساعد

  .في صيانة األالت البيوطبية

  :السلك الثاني 
الحاصلون على دبلوم السلك األول من معاهد المرشحون 

تكوين أطر الصحة أو على دبلوم معترف بمعادلته من طرف 
سنوات على األقل  3وزارة الصحة باإلضافة إلى التوفر على 

دراسة وقبول الملف من طرف مصالح + من الخدمة الفعلية
  .وزارة الصحة

  التكوين الشبه الطبي؛   سنتان  دبلوم السلك الثاني   
  .حارس مصالح الصحة 

معهد تكوين التقنيين المتخصصين في األشغال 
  العمومية

  مراآش، وجدة: المدن 
  
  الفرنسية: لغة التدريس 

الهندسة (باآالوريا رياضيات أو علوم تجريبية، أو تقنية 
حسن جدا أو (لسنة التسجيل محصل عليها بميزة ) المدنية

رف دراسة وقبول الملف من ط) + حسن أو مستحسن
  .المؤسسة

سنة  23
على 

األآثر في 
يوليوز  31

2013  

  البناء والطرق وهندسة المياه،: مراآش    سنتان  دبلوم تقني متخصص
  .البناء والطرق: وجدة  
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  معهد المعادن
  مراآش: المدينة 

  
  الفرنسية: لغة التدريس 

باآالوريا في الرياضيات أو العلوم الطبيعية أو الكيمياء، أو 
حسن (بميزة ائية لسنة التسجيل محصل عليها الهندسة الكيمي

 13/20معدل يساوي أو يفوق ) + جدا أو حسن أو مستحسن
  .اختبار+ المقدرة البدنية + 

سنة  23
على 

األآثر 
بتاريخ 

31-12-
2013  

  سنتان  دبلوم تقني متخصص

  المعادن والمقالع 
  الجيولوجيا التطبيقية، 
  .الكمياء الصناعية 

أو اإللكتروتكنيك أو العلوم والتقنيات  باآلوريا في الرياضيات
بميزة أو الصناعة الميكانيكية لسنة التسجيل محصل عليها 

معدل يساوي أو يفوق ) + حسن جدا أو حسن أو مستحسن(
  .اختبار+ المقدرة البدنية +  13/20

  .الكهروميكانيك 

  المعهد الوطني للعمل اإلجتماعي
  طنجة: المدينة 

  
  نسيةالفر: لغة التدريس 

حسن جدا أو (ميزة + باآالوريا  جميع الشعب لسنة التسجيل 
  ).حسن أو مستحسن

  .اختبار+ إتقان اللغتين العربية والفرنسية   

سنة  22
على 

األآثر 
بتاريخ  

ـ  12ـ  31
2013   

  .العلوم القانونية واالجتماعية و االقتصادية  سنتان  مستشار اجتماعي

  المعهد الوطني للتهيئة والتعمير
  الرباط: المدينة

  
والفرنسية العربية : التدريس  غتي ل  

أن يكون المرشح حاصال على دبلوم مهندس معماري أو 
 4+باآالوريا ( مهندس دولة أو مهندس تطبيق أو اإلجازة

+ ميزة + في الحقوق أو الجغرافيا أو علم االجتماع ) سنوات
أحد سنوات من الخدمة المهنية  الفعلية بعد الحصول على  4

  مباراة+ الدبلومات المذآورة 

دبلوم الدراسات العليا في   
  التهيئة والتعمير

  سنتان
  

  التهيئة والتعمير 
  

  المعهد الوطني للفنون الجميلة
  تطوان: المدينة 

  
  الفرنسية: لغة التدريس 

حسن جدا أو (ميزة + التسجيل باآالوريا جميع الشعب لسنة 
+ العربية والفرنسية  إتقان اللغتين ) +  حسن أو مستحسن

  .مباراة + ملف فني 

سنة  23
على 

األآثر في 
ـ  12ـ  31

2013  

دبلوم السلك األول 
  للمعهد

من سنتين 
 سنوات 4إلى 

  الفنون  
  الرسم اإلشهاري  
  .الرسوم المتحرآة  

  المعهد الوطني للبريد والمواصالت
  الرباط: المدينة 

  
  الفرنسية: لغة التدريس 

  :ولى القبول بالسنة األ 
النجاح في المباراة الوطنية لفائدة طلبة األقسام  -1

  .التحضيرية
الشهادة الجامعية للدراسات العلمية أو ما يعادلها في  -2

الرياضيات و الفيزياء أو الفيزياء و الكيمياء محصل عليها 
ميزة على + في ظرف سنتين مباشرة بعد الباآالوريا 

  مباراة ) + حسن جدا أو حسن، مستحسن(األقل 

سنة على  22
-1األآثر في 

9-2013  

مهندس دولة في 
  االتصاالت

    سنوات 3

  :القبول بالسنة الثانية  
+ في الرياضيات أو الفيزياء ) 3+باآالوريا (اإلجازة  -1
  .مباراة + ميزات  4
+ الرياضيات أو الفيزياء ) 4+باآالوريا (اإلجازة  -2

  .اةمبار+ ميزة على األقل بسنوات اإلجازة 

سنة على  23
 1األآثر في 
يوليوز 
2013  

 
سنة على  24

 1األآثر 
يوليوز 
2013 

  سنتان

 إعالميات، 
  .الشبكات واألنظمة  
هندسة الوسائط المتعددة       
  .هندسة الشبكات المتنقلة 
 ميكروإلكترونيك، 
  .الموجات الدقيقة الصوتية والبصرية   
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  المعهد الوطني لآلثار والتراث
اطالري: المدينة   

  
الفرنسية: لغة التدريس   

باآالوريا جميع الشعب لسنة :  السنة األولى من السلك العادي
اتقان اللغتين )+ حسن جدا، حسن أو مستحسن(التسجيل بميزة 

  مباراة+ العربية والفرنسية 

  
دبلوم السلك العادي 

  ما قبل التاريخ آثار    سنوات 4  للمعهد
  آثار ما قبل اإلسالم 
  ة،اآلثار اإلسالمي 
   االنتروبولوجيا، 

اإلجازة أو دبلوم معادل لها : السنة األولى من السلك الثالث 
دراسة وقبول )+ حسن جدا، حسن أو مستحسن(بميزة 
  مباراة+ اتقان اللغتين العربية والفرنسية )+ الملف

  
دبلوم السلك الثالث 

  للمعهد
 5إلى  4

  سنوات

  المعهد الوطني لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي
  الرباط: المدينة 

  
  الفرنسية: لغة التدريس 

  :القبول بالسنة األولى 
  . 2013النجاح في المباراة الوطنية الموحدة  لسنة  -1
شهادة السلك األول الجامعي أو الشهادة الجامعية  -2

للدراسات العلمية في الرياضيات والفيزياء محصل 
 12/ 20معدل + أو ما يعادله   2013عليه في  سنة 

  . مباراة+ سداسيات  3في 

سنة  24
على 

األآثر 
بتاريخ  

ـ  12- 31
  مهندس دولة  2013

 اإلحصائيات،   سنوات 3
  اإلحصاء اإلقتصادي،  
 االقتصاد التطبيقي، 
 المساعدة على القرار، 
  البحث اإلجراءي،  
  اإلعالميات،  
  .الحسابات والمالية 

  :القبول بالسنة الثانية 
صادية أو الرياضيات، أو  اإلجازة في العلوم االقت -1

  .مباراة + ميزتين  + اإلعالميات، أو مايعادله 
دبلوم محلل المسلم من طرف المعهد أو دبلوم مهندس   -2

+  12/20سنوات بمعدل يفوق  4محصل عليه في ظرف 
  مباراة 

  سنتان  

  المعهد الملكي لتكوين األطر
  الرباط، سال:  المدينة 

  
  الفرنسية: لغة التدريس 

إتقان اللغة العربية +  باآالوريا جميع الشعب لسنة التسجيل 
إلى  18مباراة  + دراسة وقبول الملف من طرف المعهد + والفرنسية  

  سنة 23
دبلوم السلك العادي 

  سنوات 4  للمعهد

  الشباب وحماية الطفولة 

إتقان اللغتين العربية + التسجيل  باآالوريا علمية لسنة
دراسة وقبول الملف من طرف + رة البدنية المقد+ والفرنسية 

  .مباراة +المعهد
  الرياضة

  المعهد العالي للفن المسرحي
  والتنشيط الثقافي

  الرباط: المدينة 
  
 الفرنسية: لغة التدريس 

ميزة + أو ما يعادلها التسجيل باآالوريا جميع الشعب لسنة 
ية إتقان اللغتين العرب)+ حسن جدا أو حسن أو مستحسن(

  .مباراة+ والفرنسية 

إلى  17
  سنة 23

دبلوم السلك العادي 
  سنوات 4  للمعهد

  التمثيل، 
  السينوغرافيا، 

  . التنشيط الثقافي
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  المعهد العالي للتجارة وإدارة المقاوالت
  الدار البيضاء، الرباط: المدينة 

  
  الفرنسية: لغة التدريس 

شعبة (   2013النجاح في المباراة الوطنية الموحدة لسنة  -
  )التجارة

حاصل على دبلوم الدراسات الجامعية العامة في اإلقتصاد  -
  مباراة+ أو التسيير أو مايعادله 

سنة  23
على 

األآثر 
بتاريخ 
  المباراة

  سنوات3  دبلوم المعهد

 مالية السوق 
 مالية المقاوالت، 
  المراقبة والمحاسبة  
  التسويق 
  تسيير الموارد البشرية 

  اسات البحريةالمعهد العالي للدر
  الدار البيضاء: المدينة 

  
  الفرنسية: لغة التدريس 

باآالوريا في الرياضيات أو  العلوم التجريبية أو باآالوريا 
تقنية   شعبة الهندسة الكهربائية أو الهندسة الميكانيكية لسنة 

التوفر ) + حسن جدا أو حسن أو مستحسن(ميزة  + التسجيل  
إتقان اللغة + سة مهنة بحار على المقدرة البدنية لممار

+ الفرنسية والتوفر على مؤهالت آافية في اللغة اإلنجليزية 
  مباراة

سنة  21
على 

األآثر في 
-31تاريخ 

12-2013 

 مالزم على المدى البعيد
  

  سنوات 4

  اإلبحار واستغالل السفن 

مالزم في الميكانيك 
درجة أولى في المالحة 

  دفعالطاقة  وال   التجارية

شهرا في  60+ حاصل على دبلوم مالزم على المدى البعيد 
إتقان اللغة + المقدرة البدنية لممارسة مهنة بحار+ اإلبحار 

+ الفرنسية والتوفر على مؤهالت آافية في اللغة اإلنجليزية
  انتقاء الملف

  نقيب على المدى لبعيد  

  سنة واحدة 

  اإلبحار واستغالل السفن 

الزم في الميكانيك درجة أولى في المالحة حاصل على دبلوم م
المقدرة البدنية لممارسة + شهرا في اإلبحار60+ التجارية 
إتقان اللغة الفرنسية والتوفر على مؤهالت آافية + مهنة بحار

  انتقاء الملف+ في اللغة الفرنسية

  
ضابط في الميكانيك 

درجة أولى في المالحة 
  التجارية

  الطاقة والدفع 

  عالي لإلعالم واالتصالالمعهد ال
  الرباط: المدينة 

  
  الفرنسية: لغة التدريس 

حسن جدا أو (ميزة   + التسجيل باآالوريا جميع الشعب لسنة 
لغة + إتقان اللغتين العربية والفرنسية ) + حسن أو مستحسن

  .مباراة) + االنجليزية أو االسبانية أو األلمانية(ثالثة 
دبلوم السلك العادي   سنة 24

  سنوات 4  معهدلل
  الصحافة المكتوبة،  
  البصرية، -السمعية  ةالصحاف 
  .االتصال في المقاوالت 

  المعهد العالي الدولي للسياحة
  طنجة: المدينة 

  
  الفرنسية: لغة التدريس 

  : العادي السلك
  :شعبة  التسيير السياحي  -

حسن جدا أو (ميزة + التسجيل باآالوريا جميع الشعب لسنة 
  .إتقان اللغة الفرنسية) + نحسن أو مستحس

  :شعبة  التسيير اإلجرائي للفندقة والمطعمة -
باآالوريا في العلوم االقتصادية أو تقنية التسيير  أو دبلوم تقني 

  .إتقان اللغة الفرنسية + في الفندقة والسياحة لسنة  التسجيل 

دبلوم السلك العادي    سنة  25
  التسيرالسياحي    سنوات 3  للمعهد

  .ر  اإلجرائي للفندقة والسياحةالتسيي 

  :السلك الثاني
دبلوم السلك األول  للمعهد أو دبلوم السلك األول الجامعي  في 

  .إتقان اللغة الفرنسية+ االقتصاد أو التسيير أو ما يعادله  
دبلوم السلك الثاني   

  .إدارة وتسيير المقاوالت الفندقية  سنتان  للمعهد 
  ياحيةإدارة وتسيير المقاوالت الس
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  المعهد العالي للقضاء
  الرباط: المدينة 

  
  العربية: لغة التدريس 

+ اإلجازة في القانون أو الشريعة بميزة حسن على األقل 
شهادة مسلمة من طرف السلطات المختصة في بلد المرشح 

+ تلتزم فيها بتوظيفه بعد تخرجه من المعهد في سلك القضاء 
دراسة وقبول + و اإلنجليزية إتقان اللغة العربية والفرنسية أ

  .الملف من طرف المعهد

شهادة نهاية التكوين   
  .الدراسات القانونية  سنتان  )ملحق العدالة(

  المعهد العالي للصيد البحري
  أآادير: المدينة 

  
  الفرنسية: لغة التدريس 

باآالوريا علمية أو تقنية لسنة التسجيل محصل عليها بميزة 
مستوى + المقدرة البدنية ) + حسنحسن جدا أو حسن أو مست(

  .جيد في اللغة الفرنسية

سنة  21
على 

األآثر في 
31-12-

2013  

  سنتان  دبلوم تقني متخصص 
  مالزم ميكانيكي في الصيد 
  مالزم في الصيد 
  معالجة وتقييم منتوجات الصيد 

حاصل على دبلوم مالزم في الصيد  مسلم من المعهد العالي 
  انتقاء الملف+ دريب في اإلبحارشهرا ت 12+ للصيد البحري 

سنة  35
على 

األآثر في 
 - 12ـ  31

2013  

  نقيب في الصيد    سنتان  دبلوم مالزم في الصيد

حاصل على دبلوم مالزم ميكانيكي في الصيد مسلم من المعهد 
+ شهرا تدريب في اإلبحار 12+ العالي للصيد البحري 

  دراسة وقبول الملف من طرف المعهد
ميكانيكي دبلوم ضابط   

  ضابط ميكانيكي في الصيد   سنتان  في الصيد 

  المعاهد المتخصصة في التكنولوجيا التطبيقية
  في عدد من مدن المملكة: المدن 

  
  الفرنسية: لغة التدريس 

التقنيات الصناعية، علوم اقتصادية أو أدبية  باآالوريا علمية،
  .اختبار توجيهي+ إتقان اللغة الفرنسية + لسنة التسجيل 

المرشحون الحاصلون على الباآالوريا في الشعب :  ملحوظة
العلمية والتقنيات الصناعية بإمكانهم التسجيل في جميع 
التخصصات، أما الحاصلون عليها في الشعب االقتصادية 

اإلدارة، التدبير : واألدبية فيمكنهم التسجيل في الشعب التالية 
  . ة والمطعمةالتجاري، النسيج واأللبسة، السياحة، الفندق

 
 

سنة  23
على 

األآثر 
بتاريخ 

10-9-
2013  
  

  سنتان  تقني متخصص

آهروميكانيك األنظمة األوتوماتيكية، استغالل النقل، 
انفوغرافيا، تقنيات الشبكات اإلعالمية، الشبكات 

مونتاج، (البصري  -وأنظمة اإلعالميات، السمعي
، طرق اإلنتاج الميكانيكي، )الصورة، الصوت

لكبرى، تسيير المقاوالت، آتابة اإلدارة، األعمال ا
التجارة، تقنيات تنمية اإلعالميات، التدبير الفندقي، 

التنشيط السياحي، المسح الطبوغرافي، مساعد طبيب 
األسنان، تقنيات األلبسة والتصنيع، التصميم 

  .الصناعي، الديكور واإلآسسوار، عون سياحي

يقية في في التكنولوجيا التطب ةالمتخصص المعاهد
  القندقة والسياحة

  ، المحمجيةأآادير: المدينة 
  
  الفرنسية: لغة التدريس 

  تقنية التدبير الفندقي:  الفندقة
باآالوريا جميع الشعب  لسنة التسجيل محصل  -1

) حسن جدا أو حسن أو مستحسن(عليها بميزة 
  بالنسبة لشعبة تقنيات التدبير الفندقي

النسبة لشعبة تقنية دبلوم تقني في الفندقة والسياحة ب -2
 تدبير المصالح الغذائية والمطاعم

  :  السياحة
باآالوريا جميع الشعب  لسنة التسجيل محصل  -3

  ).حسن جدا أو حسن(عليها بميزة 

سنة  23
على 

األآثر في 
10 – 9 - 

2013  

دبلوم تقني متخصص 
  سنتان  في الفندقة والسياحة

  :  الفندقة 
  تقنيات التدبير الفندقي، -
 .تدبير المصالح الغذائية والمطاعمتقنيات  -

 :السياحة  
 ـ التسويق الفندقي والسياحي        
 فن المطبخ،  
  فن المائدة والخدمات 
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معهد األمير سيدي محمد للتقنيين المتخصصين في 
  التسيير والتجارة الفالحية

  المحمدية: المدينة
  
  الفرنسية: لغة التدريس 

حسن ( عليها بميزة  باآالوريا علمية لسنة التسجيل محصل
  انتقاء الملف)+ جدا، حسن ، أو مستحسن

سنة  23
على 

األآثر في 
يوليوز  31

2013  

  سنتان  دبلوم تقني متخصص
 تسيير المقاوالت الفالحية 
 تسويق عوامل اإلنتاج الفالحية 
  البستنة الجمالية وتهييئ الفضاءات الخضراء 

  المعهد الملكي المتخصص في تربية المواشي
  )الفوارات( القنيطرة: المدينة

  
  الفرنسية: لغة التدريس 

حسن ( باآالوريا علمية لسنة التسجيل محصل عليها بميزة 
  انتقاء الملف) + جدا، حسن ، أو مستحسن

سنة  23
على 

األآثر في 
يوليوز 
2013  

  تربية  الدواجن   سنتان  دبلوم تقني متخصص

  المعهد التقني الملكي للمياه والغابات
  سال: المدينة

  
  الفرنسية: لغة التدريس 

باآالويا في علوم الرياضيات أو العلوم التجريبية، أو العلوم 
حسن جدا، حسن، أو ( الزراعية محصل عليها بميزة 

  انتقاء الملف) + مستحسن

سنة  23
على 

األآثر في 
يوليوز 
2013  

  المياه والغابات   سنتان  دبلوم تقني متخصص

سة القروية معهد التقنيين المتخصصين في الهند
  والطبوغرافية

  مكناس: المدينة
  
  الفرنسية: لغة التدريس 

حسن (باآالوريا علمية لسنة التسجيل محصل عليها بميزة 
  انتقاء الملف ) + جدا، حسن ، أو مستحسن

سنة  23
على 

األآثر في 
يوليوز 
2013  

 الطبوغرافية   سنتان  دبلوم تقني متخصص
  إدارة وتحكم في الماء 

  المتخصصين في البستنةمعهد التقنيين 
  مكناس: المدينة

  
  الفرنسية: لغة التدريس 

حسن ( باآالوريا علمية لسنة التسجيل محصل عليها بميزة 
  انتقاء الملف) + جدا، حسن، أو مستحسن

سنة  23
على 

األآثر في 
يوليوز 
2013  

  تسويق عوامل اإلنتاج الفالحية   سنتان  دبلوم تقني متخصص

  ن في  الفالحةمعهد التقنيين المتخصصي
  مراآش: المدينة

  
  الفرنسية: لغة التدريس 

باآالوريا علمية أو تقنية لسنة التسجيل محصل عليها بميزة 
  انتقاء الملف) + حسن جدا، حسن ، أو مستحسن(

سنة  23
على 

األآثر في 
يوليوز 
2013  

  تسويق عوامل اإلنتاج الفالحية   سنتان  دبلوم تقني متخصص 

صصين في  ميكانيك الفالحة معهد التقنيين المتخ
  والتجهيز القروي

  )بوقنادل( سال : المدينة
  
  الفرنسية: لغة التدريس 

حسن ( باآالوريا علمية لسنة التسجيل محصل عليها بميزة 
  انتقاء الملف) + جدا، حسن، أو مستحسن

سنة  23
على 

األآثر في 
يوليوز 
2013  

 إليكترو ميكانيك   سنتان  دبلوم تقني متخصص 
  وتحكم في الماءإدارة  
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  الثانويات التقنية
  في عدد من مدن المملكة

  
  الفرنسية: لغة التدريس 

باآالوريا في العلوم والتكنولوجيات الكهربائية  أو العلوم 
آيمياء –والتكنولوجيات الميكانيكية أو الرياضيات أو فيزياء 

أو علوم زراعية أو علوم الحياة واألرض أو العلوم 
وم التسيير المحاسباتي أو العلوم اإلنسانية أو االقتصادية أو عل

اآلداب أو الفنون التطبيقية  لسنة التسجيل محصل عليها بميزة 
اتقان اللغة الفرنسية ) + حسن جدا أو حسن أو مستحسن(

  .قبول الملف من طرف المؤسسة+ واالنجليزية 

سنة  23
في تاريخ 

31-12-
2011   

  سنتان  شهادة تقني عالي

وليد الطاقة الكهربائية، إلكتروتكنيك، االنتاجية، ت
اإللكترونيك الصناعية، الصيانة االلكترونية، المواد 

البالستيكية والمرآبة، هندسة اإلعالميات، 
إلكتروميكانيك األنظمة األوتوماتيكية، إعالميات و 

التكنولوجيا الحديثة لإلعالم واالتصال، الشبكات 
نون والصناعة واالتصاالت السلكية وال السلكية، الف

الطباعية، المحاسبة والتدبير، التقنيات اإلدارية، 
البصري، البناء، التقنيات  -السياحة والترفيه، السمعي

التجارية، صيانة السيارات، صيانة االت اإلعالميات 
والشبكات، الصيانة الصناعية، تسيير المقاوالت 
واالستثمارات الصغرى والمتوسطة ، األعمال 

  .التجارية
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 - IV المراآز  

 المؤسسات التعليمية

 شـــــــروط القبـــــول

مدة  الشهادة المخولة
 المعايير البيداغوجية الشعب و المسالك والتخصصات الدراسة

الحد 
األقصى 
 للسن

  مرآز التوجيه والتخطيط التربوي
  الرباط: المدينة 

  
 والفرنسية العربية: لغة التدريس 

+ تاذالتعليم الثانوي اإلعدادي بالمغرب يتوفر على رتبة  أس
  دراسة وانتقاء الملف+ إتقان اللغة العربية والفرنسية  

مستشار في التوجيه   
 سنتان والتخطيط  التربوي

  التوجيه
التوفر على رتبة مستشار في التوجيه  أو التخطيط التربوي  التخطيط التربوي

دراسة وانتقاء  +إتقان اللغة العربية والفرنسية  + بالمغرب 
  الملف

مفتش في التوجيه 
  سنتان  والتخطيط التربوي

 


