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 القنيطرةسال الرباط جلهة  اجلهوية للرتبية والتكويناألكادميية 

 CROSP-RSKــ     املدرسي واملهين لتوجيهلاملركز اجلهوي 

 

 

 االقتصادية والتدبي العلوم  
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 القنيطرةسال الرباط جلهة  اجلهوية للرتبية والتكويناألكادميية 

 CROSP-RSKــ     املدرسي واملهين لتوجيهلاملركز اجلهوي 

 

 

 االقتصادية والتدبي العلوم  

 

 العنوان أو اإللكرتوني املوقع املدينة الرمز املؤسسة
 طريقة

 الولوج
 الدبلوم

 مدة

 التكوين

 FLSH اإلنسانية  والعلوم   اآلداب كلية
  االستقطاب مناطق   حسب  الجغرافي التوزيع مراعاة  يجب

 . السنوية التنظيمية المذكرة  خالل  من  كلية بكل الخاصة

 مباشر 

  العامة  الجامعية  الدراسات  دبلوم ▪

DEUG........… .............. 
 األساسية  الدراسات   في  اإلجازة ▪

LF................. .............. 
 . ............  LP المهنية اإلجازة ▪
 ..... ................   M الماستر ▪
 ... ....  MS المتخصص الماستر ▪
 ......... ............   D الدكتوراه ▪

 
   سنتان

 

 سنوات 3

 سنوات 3

 سنوات 5

 سنوات 5

 سنوات 8

  القانونية العلوم كلية
 واالجتماعية   واالقتصادية

FSJES  مباشر 

 ( الجغرافي للتوزيع  خاضعة  غير) مدن  عدة في FP التخصصات  المتعددة الكلية 
 مباشر 

  انتقاء

 مراكش  FLA العربية اللغة كلية
  1483:ب.ص الفاسي   عالل شارع 

 الداوديات 
 مباشر 

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

  العلوم كلية /الشريعة كلية
 الشرعية 

FCH مباشر  وسمارة  أكدير ،   فاس  من  كل في 

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

 سنوات  3 مهنية  إجازة -  إجازة ▪

 سنوات  4 الحسنية  الحديث دار إجازة ▪ مباراة  www.edhh.org الرباط  EDHH الحسنية الحديث دار مؤسسة

للتربية  المدارس العليا  
 والتكوين 

ESEF  في عدة مدن 
 قابلة م+   انتقاءاالبتدائي : 
 الثانوي:
 قابلة ماختبار كتابي +  +  انتقاء

في   إجازة
 التربية

 سنوات  3

  التربية لمهن  الجهوية المراكز 
 والتكوين 

 اإلجاازة شهادة حاملي وجه في مفتوح: التدريس هيئة أطر تأهيل سلك

 شاهادة أو اإلجاازة شاهادة أو يعادلهاا،  ماا أو للتربياة الجامعية المسالك  في
 يعااادل مااا أو المهنيااة اإلجااازة شااهادة أو األساسااية الدراسااات فااي اإلجااازة
 .(توظيف أطر األكاديميات)في إطار    إحداها

 مباراة 

 للتعلاايم التربااوي التأهياال شااهادة اااا

 االبتدائي؛ والتعليم األولي
 للتعلاايم التربااوي التأهياال شااهادة اااا

 اإلعدادي؛ الثانوي
 للتعلاايم التربااوي التأهياال شااهادة اااا

 .التأهيلي الثانوي

  سنة
 واحدة 

 تطوان  ا مراكش  ا  مكناس  ا  فاس  ا البيضاء  الدار ا الرباط  (ENS) لألساتذة  العليا المدارس
+   انتقاء
 مباراة

  اإلجازة   مسالك + للتربية  الجامعية المسالك 
 ...  والتعليم التربية لمهن للتأهيل المهنية 

  حسب
 المسلك 

 للتكنولوجيا   العليا المدارس
 

يتم عبر منصة القبول  الترشيح 

" على العنوان توجيهياإللكتروني " 
 www.tawjihi.maالتالي: 

 

EST 

 www.esto.ump.ma وجدة

 انتقاء

  للتكنولوجيا الجامعي الدبلوم -
DUT 

 

 مهنية   إجازة -

 
 
 
 
 
 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 سال 

 www.esta.ac.ma أكادير

 www.ucam.ac.ma/est.essaouira الصويرة

 www.estg.ac.ma كلميم

  www.usms.ma مالل بني

 www.estl.ac.ma العيون
 www.umi.ac.ma خنيفرة

 www.uit.ac.ma القنيطرة

 www. ucd.ma سيدي بنور 

 / http://estfbs.usms.ac.ma الفقيه بن صالح

 .الناضور، ورززات والداخلةفي كل من  ESTتم إحداث 

 
 

  للتجارة الوطنية المدارس
 والتسيير

 
يتم عبر منصة القبول  الترشيح 

اإللكتروني على العنوان التالي:  

www.tafem.ma   

ENCG 

 www.encg-settat.ma سطات 

+   انتقاء
 مباراة 

 سنوات  5 المدرسة  دبلوم 

 www.encgk.ac.ma القنيطرة 

 www.encgm.com مراكش 

 www.encg-agadir.ac.ma أكادير 

 www.encgt.ma طنجة 

 www.encgo.ump.ma وجذة 

 www.encg-eljadida.ma الجديدة 

 www.usmba.ac.ma فاس 

 www.encgcasa.ac.ma البيضاء   الدار

 www.encg-dakhla.ac.ma الداخلة 

 www.usms.ac.ma مالل بني

 www.umi.ac.ma مكناس 

  وإدارة  للتجارة  العالي المعهد 
 المقاوالت 

ISCAE 
  /الرباط

 الدارالبيضاء
www.groupeiscae.ma 

+   انتقاء
 مباراة 

 سنوات 3 اإلجازة  أو االقتصادية   علميةالالبكالوريا  بعد

 شعبة في bac+2 أو CPGE بعد

 مباراة +  التدبير شعبة أو االقتصاد

  دبلوم
 المعهد

 سنوات 3

  للمهن   العليا المعاهد 
 الصحة  وتقنيات  التمريضية

ISPITS 
  وزارة تصدرها  التي التنظيمية المذكرة راجع )  مدن  عدة

 (. سنة  كل الصحة
+   انتقاء
 مباراة 

 :التالي  التخصص  في  إجازة
 الصحية  اإلحصائيات  شعبة -

 سنوات  3

  

http://www.fse.ac.ma/
http://www.edhh.org/
http://www.esto.ump.ma/
http://www.est-usmba.ac.ma/
http://www.est-umi.ac.ma/
http://www.ests.ucam.ac.ma/
http://www.estb.ac.ma/
http://www.est-uh2c.ac.ma/
http://www.ests.ma/
http://www.esta.ac.ma/
http://www.ucam.ac.ma/est.essaouira
http://www.usms.ma/
http://estfbs.usms.ac.ma/
http://www.encg-settat.ma/
http://www.encg-agadir.ac.ma/
http://www.encgt.ma/
http://www.encgo.ump.ma/
http://www.encg-eljadida.ma/
http://www.usmba.ac.ma/
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 CROSP-RSKــ     املدرسي واملهين لتوجيهلاملركز اجلهوي 

 

 

 االقتصادية والتدبي العلوم  

 

 العنوان أو اإللكرتوني املوقع املدينة الرمز املؤسسة
 طريقة

 الولوج
 الدبلوم

 مدة

 التكوين

  للتهيئة  الوطني المعهد 
 والتعمير 

INAU  الرباط  www.inau.ac.ma 
+   انتقاء
 مباراة 

 سنوات  3 مهنية   إجازة

  للهندسة  الوطنية المدرسة
 المعمارية 

ENA 
اس  ف - الرباط 
-مراكش  -

 طوان ت
www.archi.ac.ma 

+   انتقاء
 مباراة

 سنوات 6 معماري  دولة  مهندس

المدرسة الوطنية العليا للفن  
 والتصميم

الترشيح يتم عبر:  

www.tawjihi.ma 

ENSAD ء الدار البيضا http://www.ensad.ma/ انتقاء   +
 سنوات DENSAD / DMAD 2/3 مباراة 

  التحضيرية األقسام
 العليا   للمدارس

CPGE  انتقاء السنوية التنظيمية المذكرة حسب المراكز 
 : المتاحة التخصصات

  والتجارة  االقتصاد -
 ( التكنولوجي التخصص )

 سنوات   2

 BTS العالي  التقني شهادة  أقسام
 مدن   عدة

  الوطنية التربية وزارة تصدرها التي  التنظيمية  المذكرة راجع) 
 (. سنة كل

 انتقاء

 فااااي العاااالي التقناااي شاااهادة
 :التالية  التخصصات

 البصري؛   السمعي -
 الصااغر   المقاااوالت تاادبير -

 والمتوسطة؛ 
 التجاري؛  التدبير -
 السياحي؛  التدبير -
 والتسيير؛   المحاسبة -
 .اإلداري  التدبير -

 سنتان 

  للفنون  الوطني المعهد 
 الجميلة 

INBA  تطوان 
www.minculture.gov.ma/fr/inba.

htm 
 سنوات  4 المعهد  دبلوم  مباراة 

  للفنون العليا المدرسة
 الجميلة 

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

  للفن  العالي المعهد 
  والتنشيط المسرحي

 الثقافي 

ISADA
C 

 الرباط 
www.minculture.gov.ma/fr/isada

c.htm 

+   انتقاء
 مباراة 

 2السلك دبلوم  – 1السلك  دبلوم 
2- 4  

 سنوات 

  للعمل  الوطني المعهد 
 االجتماعي 

INAS  1168: ب.ص  الحريري  زنقة طنجة 
+   انتقاء
 مباراة 

 سنوات  4 المعهد  دبلوم 

  اآلثار  لعلوم  الوطني المعهد 
 والتراث 

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

.htm 

+   انتقاء
 مباراة 

  – 2السلك  دبلوم 1السلك  دبلوم 
 3 السلك  دبلوم 

  فما سنتان
 فوق 

 البيضاء   بالدار الموضة   أكاديمية 

  لإلبداع العليا المدرسة
 والموضة 

Casa 
Moda 

Academ
y 

 البيضاء   الدار
www.cma.ma 

 
 (التكوين  مصاريف  في  يساهمون الطلبة )

    مباراة

  تصميم   في  مهنية  إجازة ▪
 .األزياء

 سنوات  3

 اإلبداع  في  متخصص  ماستر ▪
 . الموضة مجال في

  بعد سنتان
 اإلجازة 

  لإلعالم  العالي المعهد 
 واالتصال 

ISIC  الرباط  www.isic.ma  
 ( LMD نظام اعتماد)

+   انتقاء
 مباراة 

 سنوات  3 واالتصال اإلعالم في إجازة

  لمهن  العالي المعهد 
 والسينما  البصري السمعي

ISMAC  الرباط www.mincom.gov.ma/ismac 
+   انتقاء
 مباراة 

  /متخصص ماستر/ مهنية  إجازة
 دولة   مهندس

3  /5   /5 
 سنوات 

 www.esi.ac.ma الرباط  ESI اإلعالم  علوم مدرسة
 مباراة 

 سنوات  3 متخصص  إعالمي  دبلوم  CPGE) بعد(

  العليا فهد الملك  مدرسة
 للترجمة 

ERFST  طنجة 
www.ecoleroifahd.uae.ma 

 (اإلجازة على الحصول بعد يتم المدرسة ولوج)
+   انتقاء
 مباراة 

  متخصص  ماستر/مترجم  دبلوم 
  والتواصل الترجمة في

 والصحافة 

  فما سنتان
 فوق 

  في  المتخصصة المعاهد 
  الطرقي  النقل  مهن

 واللوجيستيك 

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

 متخصص تقني
 تقني 

 سنتان

  التقني التكوين معاهد
 الفالحي 

IFTA 
  -الراشيدية -مراكش -سطات -تيفلت -المحمدية -سال  -القنيطرة

 تازة  -خنيفرة -تاونات -مكناس  -مالل بني -بركان
+   انتقاء
 مباراة 

 سنتان  متخصص  تقني

  في المتخصصة معاهد
 السياحية  التكنولوجيا 

ISTAH 

 
 المحمدية  - أكادير – مراكش

+   انتقاء
 مباراة 

 سنتان  متخصص  تقني

  في  المتخصصة المعاهد 
 التطبيقية  التكنولوجيا 

ISTA مدن   عدة 
+   انتقاء
 مباراة 

 سنتان  متخصص  تقني

  الصيد تكنولوجيا معاهد
 البحري

ITPM العرائش - الحسيمة -العيون -طانطان -آسفي 
+   انتقاء
 مباراة 

 سنتان  الساحلي  الصيد في تقني

  

http://www.archi.ac.ma/
http://www.minculture.gov.ma/fr/inba.htm
http://www.minculture.gov.ma/fr/inba.htm
http://www.minculture.gov.ma/fr/isadac.htm
http://www.minculture.gov.ma/fr/isadac.htm
http://www.minculture.gov.ma/fr/insap.htm
http://www.minculture.gov.ma/fr/insap.htm
http://www.esi.ac.ma/
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 االقتصادية والتدبي العلوم  

 العنوان أو اإللكرتوني املوقع املدينة الرمز املؤسسة
 طريقة

 الولوج
 الدبلوم

 مدة

 التكوين

  في  المتخصص المعهد 
 بورززات  السينما  مهن

ISMC 45000 ورززات 43 ب.ص  النصر زنقة   
+   انتقاء
 مباراة 

 سنتان  متخصص  تقني+  تقني

تكوين التقنيين والتقنيين المتخصصين في مهن  معاهد 
 الجماعات الترابية

مراكش،  الدارالبيضاء، إيموزار كندر،  
 سال، وجدة 

انتقاء +  
 سنتان تقني + تقني متخصص مباراة 

  أطر لتكوين الملكي  المعهد 
 والرياضة   الشبيبة

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

 العالي 

  فما سنتان
 فوق 

 www.uh1.ac.ma سطات  ISS معهد علوم الرياضة 
انتقاء +  
 مباراة

 سنوات  3 إجازة مهنية 

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

 
 

 

 ( (CNAEMالمباراة الوطنية لولوج مدارس التدبير 

 ( ECS و  ECT)  سنتني باألقسام التحضريية يف شعبة االقتصاد والتجارة اة مفتوحة يف وجه طلبة الذين قضوااملبار

 ( (CNAEMالمؤسسات المشاركة في المباراة الوطنية لولوج مدارس التدبير 

 الدبلوم الولوج طريقة العنوان أو اإللكرتوني املوقع املدينة الرمز املؤسسة
 مدة

 التكوين

 سنوات  3 المدرسة  دبلوم  املباراة يف النجاح (أعاله أنظر) مدن عدة يف ENCG والتسيير  للتجارة الوطنية المدارس

 
 
 

 عسكرية وشبه عسكرية تكوينات

 التكوين مدة الدبلوم الولوج طريقة العنوان أو اإللكرتوني املوقع \ املدينة الرمز املؤسسة

  الملكية األكاديمية
 العسكرية 

ARM  مكناس 

Monsieur le Général de Brigade, 
Directeur de l’Académie Royale Militaire 

P.I, Meknès 50000 
(Concours d’admission à l’ARM. Cycle 

Elèves-Officiers) 

 مباراة +   انتقاء
 

الترشيح يتم عبر  
 الموقع: 

https://recrutem
ent.far.ma / 

  الدراسات  دبلوم
 الجامعية
 والعسكرية

(DEUM ) 

 سنوات  3
+ 
  تكوين سنة

 عسكري
  قوات(

 )مساعدة
  التكوين
 بمكناس

  للقوات العام  المفتش السيد: المراسلة عنوان

   الرباط   – العرفان  ، 6209: ب.ص  المساعدة، 

 بن كرير  -المدرسة الملكية للمشاة  ERI المشاة 

 مباراة +   انتقاء
 

الترشيح يتم عبر  
 الموقع: 

https://recrutem
ent.far.ma / 

 صف   ضابط
  3 إلى2

 سنوات 

 المعمورة القنيطرة  –مركز تكوين المظليين  CI/TAP المظليين 

 الرباط  -المركز الرياضي العسكري  CS/FAR الرياضة 

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

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

 تمارة  -المدرسة الملكية للخيالة للقوات المسلحة الملكية  ERC الخيالة 

 سال  -مركز التكوين في التموين  CI.INT التموين 

 الدارالبيضاء  -مركز التكوين في العتاد  CFTSM العتاد 

 سليمان  بن - الذخيرة  في للتكوين  الملكي  المركز CRFM الذخيرة 

االجتماعية  المصالح  CISS 
  -الملكية المسلحة للقوات  االجتماعية  المصالح أطر تكوين مركز
 . الرباط 

مباراة +   انتقاء ( recrutement.gr.ma) مراكش – الملكي الدرك مدارس  مجموعة GEGR الدرك   سنتان  دركي  

 IRP الشرطة 
  القنيطرة – للشرطة الملكي المعهد

مباراة +   انتقاء http://concours.dgsn.gov.maالترشيح يتم على الموقع:   حسب الرتبة  عدة رتب  

المدنية   الوقاية  EPC مباراة +   انتقاء المدنية  الوقاية مدرسة   رقيب 

 

http://www.mjs.gov.ma/
http://www.isitt.ma/

