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 الرياضية علومال
 القنيطرةسال الرباط جلهة  األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين

 CROSP-RSKــ  املدرسي واملهين لتوجيهلاملركز اجلهوي 

 

 

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

 FS العلوم  كلية

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

 مباشر
 العامووة الجامعيووة الدراسووا  دبلوووم ▪

DEUG......…........... 
 .LF  األساسية الدراسا  في  اإلجازة ▪
 ...............  LP المهنية  اإلجازة ▪
 .......................   M الماستر ▪
 .........  MS المتخصص الماستر ▪
 ........................  D الدكتوراه ▪

 
 سنتان

 سنوا  3

 سنوا  3

 سنوا  5

 سنوا  5

 سنوا  8

 مباشر FLSH اإلنسانية   والعلوم اآلداب  كلية
  واالقتصادية القانونية  العلوم   كلية

 واالجتماعية 
FSJES مباشر 

 مباشر FP التخصصا    المتعددة  الكلية 

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

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

 مباشر وسمارة  آكدير ،فاس من كل في FC الشرعية  العلوم  كلية/   الشريعة  كلية

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

 سنوا  3 مهنية إجازة -  إجازة ▪ مباراة +  انتقاء www.fse.ac.ma الرباط FSE التربية  علوم  كلية

 والتقنيا  العلوم كليا 
يتم عبر منصة القبول  الترشيح 

" على العنوان توجيهياإللكتروني " 
 www.tawjihi.maالتالي: 

FST 

 www.fstm.ac.ma المحمدية 

 انتقاء 

 للعلوووم الجامعيووة الدراسووا  دبلوووم ▪
  DEUST   والتكنولوجيا 

  DUT للتكنولوجيا الجامعي دبلومال ▪
  LST  والتقنيا  العلوم في  اإلجازة ▪
 المتريز ▪
 الماستر ▪
 دولة مهندس ▪

  فما سنتان
 فوق

 www.fsts.ac.ma سطا  

 www.fstbm.ac.ma مالل  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 

 والصيدلة  الطب كليا 
 

و شعبة الصيدلية توجد فقط في كليا  الرباط، 
 الدارالبيضاء وفاس؛ 

FMP 

 www.medramo.ac.ma الرباط

+   انتقاء
 مباراة

 دكتوراه في الطب ............. •
 دكتوراه في الصيدلة .......... •

 إجازة مهنية ................... •

 ماستر + ماستر متخصص ... •
 

 سنوا  6

 سنوا  6

 سنوا  3

يعد  سنوا   2

 اإلجازة 

 www.fmpc.ac.ma البيضاء الدار

 www.fmpm.ucam.ac.ma مراكش 

 www.fmp-usmba.ac.ma فاس

 www.ump.ma/SITE_fmpo وجدة
 / http://www.fmpt.ac.ma طنجة 

 /http://fmpa.uiz.ac.ma العيون /أكادير

 FMD األسنان طب كلية
+   انتقاء www.fmdrabat.ac.ma الرباط

 مباراة

 األسنان طب في دكتوراه
DUT       -       LP 

 سنوا  6
 www.fmd-uh2c.ac.ma البيضاء الدار نوا  س 3 -2

 
 
 
 

 التطبيقية  للعلوم الوطنية المدارس
 

 
يتم عن طريق منصة القبول  الترشيح 

اإللكتروني على العنوان التالي:  

www.ensa-concours.ma 

ENSA 

 www.ensat.ac.ma طنجة 

+   انتقاء
 مباراة

 مهندس دولة ▪
 إجازة مهنية ▪
 دبلوووم الجووامعي للتكنولوجيووا ▪

DUT  

 سنوا   5

 سنوا   3
 سنتان 

 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

 www.estb.ac.ma برشيد 

 والمهن  للفنون   العليا  الوطنية رس االمد 
 : الترشيح يتم عبر

www.ensam-concours.ma 
ENSAM 

 www.ensam-umi.ac.ma مكناس 
+   انتقاء
 مباراة

 دولة مهندس ▪
 سنوا  5

 سنتان
 www.univh2m.ac.m البيضاء الدار

 /http://ensam.um5.ac.ma الرباط

 للتكنولوجيا   العليا المدارس
 

 

يتم عن طريق منصة القبول  الترشيح ــ 

العنوان  " على توجيهياإللكتروني " 

 www.tawjihi.maالتالي: 

 
)يتم كذلك تحضير الدبلوم الجامعي 

بالمدرسة الوطنية   DUTللتكنولوجيا 

 للعلوم التطبيقية ببرشيد(

EST 

 www.esto.ump.ma وجدة

 انتقاء 

 
 
 
 DUT للتكنولوجيا الجامعي دبلومال -

 
 مهنية  إجازة -

 
 
 

 سنتان
 
 سنوا  3
  واحدة سنة)
  الحصول بعد
 ( DUT على

 www.est-usmba.ac.ma فاس

 www.est-umi.ac.ma مكناس 

 www.ests.ucam.ac.ma آسفي

 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، ورززا  والداخلةفي كل من   ESTإحداث تم 

 
 

 والتسيير  للتجارة الوطنية المدارس
 

يتم عبر منصة القبول  الترشيح 

اإللكتروني على العنوان التالي:  

www.tafem.ma 

ENCG 

 www.encg-settat.ma سطا  

+   انتقاء
 مباراة

 سنوا  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 

http://www.edhh.org/
http://www.fse.ac.ma/
http://www.fstm.ac.ma/
http://www.fsts.ac.ma/
http://www.fstbm.ac.ma/
http://www.fstg-marrakech.ac.ma/
http://www.fst-usmba.ac.ma/
http://www.fstt.ac.ma/
http://www.fste-umi.ac.ma/
http://www.ump.ma/
http://www.medramo.ac.ma/
http://www.fmpc.ac.ma/
http://www.fmpm.ucam.ac.ma/
http://www.fmp-usmba.ac.ma/
http://www.ump.ma/SITE_fmpo
http://www.fmdrabat.ac.ma/
http://www.fmd-uh2c.ac.ma/
http://www.ensat.ac.ma/
http://www.ensate.ac.ma/
http://www.ensa-agadir.ac.ma/
http://www.ensa.ac.ma/
http://www.ensa-ump.ac.ma/
http://www.est-usmba.ac.ma/ENSA
http://www.ensas.fertat.com/
mailto:ensakh@menara.ma
http://www.ump.ma/
http://www.univ-ibntofail.ac.ma/
http://www.ucd.ma/ensa
http://www.estb.ac.ma/
http://www.ensam-umi.ac.ma/
http://ensam.um5.ac.ma/
http://www.tawjihi.ma/
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.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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 الرياضية علومال
 القنيطرةسال الرباط جلهة  األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين

 CROSP-RSKــ  املدرسي واملهين لتوجيهلاملركز اجلهوي 

 

  

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

 ISCAE المقاوال   وإدارة للتجارة العالي المعهد
  /الرباط

 الدارالبيضاء 
www.groupeiscae.ma 

+   انتقاء
 مباراة 

 سنوا  3 اإلجازة  أو االقتصادية   البكالوريا العلمية بعد

  االقتصاد شعبة  في  bac+2 أو  CPGE بعد

 مباراة +   التدبير  شعبة أو
  دبلوم
 المعهد

 سنوا  3

 سنوا  3  واالتصال اإلعالم في إجازة مباراة +  انتقاء www.isic.ma   (LMD نظام اعتماد) الرباط ISIC واالتصال  لإلعالم العالي المعهد

 سنوا  3 المعهد  دبلوم مباراة +  انتقاء www.isitt.ma طنجة  ISIT للسياحة  الدولي العالي المعهد

 المدرسة الوطنية العليا للفن والتصميم
 www.tawjihi.maالترشيح يتم عبر: 

ENSAD  الدارالبيضاء http://www.ensad.ma/ مباراة +  انتقاء DENSAD / DMAD 2/3  سنوا 

 سنوا   5 دولة   مهندس مباراة +  انتقاء /https://www.uit.ac.ma القنيطرة ENSC للكيمياءالمدرسة الوطنية العليا  

التعليم العليا لتكوين أساتذة  ةالمدرس
 التقني 

ENSET  المحمدية www.enset-media.ac.ma/  انتقاء + مقابلة 
 + FUE   + سلك المهندسين

M+MS 
 سنة1

3-2-2 

تطوان و فاس و مراكش و  الرباط ENA المعمارية للهندسة الوطنية المدرسة  www.archi.ac.ma سنوا  6 معماري دولة مهندس مباراة +  انتقاء 

 سنوا   3 مهنية   إجازة مباراة +  انتقاء www.inau.ac.ma  الرباط  INAU والتعمير  للتهيئة الوطني المعهد

 سنوا   2 الوطنية  المباراة في المشاركة انتقاء  السنوية  التنظيمية المذكرة حسب والتخصصا  المراكز CPGE العليا  للمدارس التحضيرية األقسام

 والبيطرة  للزراعة الثاني الحسن معهد
IAV الرباط 

www.iav.ac.ma سنوا  6-5 بيطري  طبيب/  دولة مهندس رائز +  انتقاء 
CH أكادير 

 سنوا  5 دولة مهندس مباراة +  انتقاء www.enameknes.ma مكناس  ENA للفالحة الوطنية المدرسة

 سال  ENFI للمهندسين  الغابوية الوطنية المدرسة
: ب. ص  ،للمهندسين الغابوية الوطنية المدرسة

 .سال تابريك ، -511
 سنوا  6 دولة مهندس مباراة +  انتقاء

 البحرية للدراسا  العالي المعهد
 (Bac+2أصبح بو )ج والول

ISEM 
 الدار
 البيضاء

www.isem.ac.ma 
Bac+2 

 مباراة +  انتقاء

 ضابط /قبطان /مالزم /ربان
 ميكانيكي 

 سنوا  3

 سنوا  4-2 ميكانيكي ضابط /قبطان /مالزم مباراة +  انتقاء 479: ب.ص أغزديس أنزا، طريق أكادير ISPM البحري  للصيد  العالي المعهد

 سنتان العالي التقني شهادة انتقاء  السنوية  التنظيمية المذكرة حسب والتخصصا  المراكز BTS العالي التقني شهادة أقسام

 سنوا  4 المعهد  دبلوم مباراة www.minculture.gov.ma/fr/inba.htm تطوان INBA الجميلة  للفنون الوطني المعهد

 ESBA الجميلة  للفنون العليا المدرسة
  الدار
 البيضاء

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

 البصري السمعي لمهن العالي المعهد
 والسينما

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

 دولة مهندس

3  /5  /5 
 سنوا 

 سنوا  2 تقني / تقني متخصص انتقاء + مباراة  45000 ورززا  43 ب.ص النصر زنقة ورززا   ISMC المعهد المتخصص في مهن السينما

 والتنشيط المسرحي للفن  العالي المعهد
 الثقافي

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

htm 
 2السلك دبلوم – 1السلك دبلوم مباراة +  انتقاء

2- 4 
 سنوا 

 سنوا  4 المعهد  دبلوم مباراة +  انتقاء 1168: ب.ص الحريري زنقة طنجة  INAS االجتماعي للعمل الوطني المعهد

 الرباط INSAP والتراث اآلثار لعلوم الوطني المعهد
www.minculture.gov.ma/fr/insap.ht

m 
 مباراة +  انتقاء

  –  2السلك دبلوم 1السلك دبلوم
 3 السلك دبلوم

  فما سنتان
 فوق

 الشبيبة أطر لتكوين الملكي المعهد
 والرياضة

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

 العالي   السلك  دبلوم – مفتش
  فما سنتان
 فوق

 سنوا  3 إجازة مهنية  انتقاء + مباراة  www.uh1.ac.ma سطا   ISS معهد علوم الرياضة

 سنوا  3 إجازة مهنية  انتقاء + مباراة  https://ims.uit.ac.ma القنيطرة IMS معهد مهن الرياضة 

 سنوا  3 مهنية  إجازة مباراة +  انتقاء  www.isss.uh1.ac.ma سطا   I3S بسطا   الصحة لعلوم  العالي المعهد

 التمريضية للمهن  العليا المعاهد
 الصحة وتقنيا 

ISPITS سنوا  3 إجازة مباراة +  انتقاء السنوية  التنظيمية المذكرة حسب والتخصصا  المعاهد 

 في عدة مدن  ESEF المدارس العليا للتربية والتكوين
 قابلة م+  انتقاء: االبتدائي
 قابلةماختبار كتابي + +  انتقاءالثانوي:

 سنوا  3 في التربية  إجازة

 والتكوين التربية لمهن الجهوية المراكز
أطوور في إطووار توظيوو  (    اإلجازة  شهادة  ):  التدريس هيئة أطر تأهيل سلك

 .األكاديميا 
 مباراة

 للتعليم:  التربوي  التأهيل  شهادة
 للتعلووويم - واالبتووودائي األولوووي
 ؛والتأهيلي اإلعدادي الثانوي

 واحدة سنة

 (ENS) لألساتذة العليا المدارس
 تطوان  و مراكش و مكناس و فاس و البيضاء الدار و الرباط

 والتعليم  التربية لمهن  للتأهيل المهنية  اإلجازة مسالك  + للتربية  الجامعية المسالك 
   المهنية   اإلجازة   و  اإلجازة مباراة +  انتقاء

  حسب
 المسلك 

 سنوا  3 مهنية  إجازة مباراة +  انتقاء www.esith.ac.ma لبيضاء ا الدار ESITH واأللبسة  النسيج لصناعا   العليا  المدرسة 

  صناعة مهن في التكوين معهد
 السيارا 

IFMIA 
  الدار
 البيضاء

Nouvelle Zone Industrielle Ahl Loughlam 
Sidi Bernoussi 

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

  معدا  مهن في المتخصص معهد
 المطارا  ولوجيستيك الطائرا 

ISMALA 
  الدار
 البيضاء

 سنتان متخصص تقني مباراة +  انتقاء الدارالبيضاء  النواصر،

  النقل مهن في المتخصصة المعاهد
 واللوجيستيك الطرقي

ISMTL مباراة +  انتقاء تاورير   أكادير، طنجة، البيضاء، الدار 
 متخصص  تقني ▪
 تقني ▪

 سنتان

  في المتخصصين التقنيين تكوين معاهد
 العمومية األشغال

IFTSTP 
 سنتان متخصص تقني مباراة +  انتقاء 40000 المنارة مراكش الداوديا ، آسي  زنقة مراكش 

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

  في المتخصصين التقنيين تكوين معهد
 المعمارية  والهندسة التعمير

IFTSAU  مكناس 
 اإلسماعيلية  بنحليمة، جنان

www.mhuae.gov.ma 
 سنتان متخصص تقني مباراة +  انتقاء

 سنتان متخصص تقني مباراة +  انتقاء في عدة مدن  IFTA الفالحي  التقني التكوين معاهد

 سنتان الساحلي الصيد في تقني مباراة +  انتقاء العرائش - الحسيمة -العيون -طانطان -آسفي ITPM البحري الصيد تكنولوجيا معاهد

 سنتان متخصص تقني مباراة +  انتقاء المحمدية  - أكادير – مراكش ISTAH السياحية  التكنولوجيا  في  المتخصصة  معاهد

 سنتان متخصص تقني مباراة +  انتقاء مدن  عدة ISTA التطبيقية  للتكنولوجيا   المتخصصة  المعاهد

  الطاقا   مهن في التكوين معهد
 الطاقية  والنجاعة المتجددة

IFMEREE سنتان متخصص تقني مباراة +  انتقاء وورزازا  ،طنجة ،وجدة 
 

  

http://www.isic.ma/
http://www.isitt.ma/
http://www.archi.ac.ma/
http://www.iav.ac.ma/
http://www.enameknes.ma/
http://www.isem.ac.ma/
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.mjs.gov.ma/
http://www.esith.ac.ma/
http://www.mhuae.gov.ma/Documents/Liste%20des%20candidats%20retenus%20au%20concours%20d%27acc%C3%A8s%20%C3%A0%20l%27IFTSAU%20de%20M%C3%A8knes%20R%C3%A9sultats%20D%C3%A9finitifs.pdf
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 الرياضية علومال
 القنيطرةسال الرباط جلهة  األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين

 CROSP-RSKــ  املدرسي واملهين لتوجيهلاملركز اجلهوي 

 

 التكوين مدة الدبلوم الولوج طريقة العنوان أو اإللكرتوني املوقع/ املدينة املؤسسة

 سنتان تقني متخصص انتقاء + مباراة  www.emm.ac.ma مراكش  IMM معهد المعادن 

 سنتان تقني متخصص انتقاء + مباراة  عبر وجدة، تويسي  IMT     لمعادن بتويسي ا معهد

 سنتان تقني + تقني متخصص انتقاء + مباراة  الدارالبيضاء، إيموزار كندر، مراكش، سال، وجدة  الجماعا  الترابية تكوين التقنيين والتقنيين المتخصصين في مهن معاهد 
 
 

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

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

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

  في النجاح 
  المباراة
  الوطنية
 المشتركة 

 دولة مهندس

 سنوا   3

 www.ehtp.ac.ma الدارالبيضاء EHTP العمومية لألشغال الحسنية المدرسة

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

 www.inpt.ac.ma الرباط INPT والالسلكية السلكية  والمواصال  للبريد الوطني المعهد

 www.insea.ac.ma الرباط INSEA التطبيقي واالقتصاد  لإلحصاء الوطني المعهد

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

 www.ensem.ac.ma الدارالبيضاء ENSEM والميكانيك للكهرباء العليا الوطنية المدرسة

 www.esith.ac.ma الدارالبيضاء ESITH )2(واأللبسة النسيج لصناعا  العليا المدرسة

 www.onda.ma الدارالبيضاء AIAC المدني للطيران السادس محمد أكاديمية

 www.esi.ac.ma الرباط ESI المعلوما   علوم مدرسة

 www.iav.ac.ma الرباط IAV معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة 

شبكة : المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية + المدارس الوطنية العليا 
 العليا ألساتذة التعليم التقني  ةللفنون والمهن + المدرس

ENSA   /ENSAM / 

ENSET  بعدة مدن 

 مدن  بعدة FST )المهندسين سلك  (شبكة كليا  العلوم والتقنيا 
 /ERA https://recrutement.far.ma بمراكش   (1) الجوية الملكية المدرسة

 /ERN https://recrutement.far.ma بالدارالبيضاء   (1) البحرية الملكية المدرسة
(2) Ecole Supérieure de Génie Biomédical ESGB البيضاء الدار http://www.um6ss.ma Génie Biomédical 

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

Ingénieur Généraliste 

 

 
 

 ( : (CNAEMالمباراة الوطنية لولوج مدارس التدبير 
 ( ECS و  ECT)  املباراة مفتوحة يف وجه طلبة الذين قضوا سنتني باألقسام التحضريية يف شعبة االقتصاد والتجارة

 ( (CNAEMالمؤسسات المشاركة في المباراة الوطنية لولوج مدارس التدبير 
 التكوين مدة الدبلوم الولوج طريقة العنوان أو اإللكرتوني املوقع املدينة الرمز املؤسسة

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

 

 تكوينات عسكرية وشبه عسكرية

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

 مراكش( BEFRA) الجوية  الملكية القوا  مدارس  قاعدة مراكش  ERA الجوية  الملكية المدرسة

 مباراة +   انتقاء
 

الترشيح يتم  
 عبر الموقع: 

https://recrut
ement.far.ma / 

   سنوا  5 مهندس  ضابط

   سنوا  5 مهندس  ضابط 16303: ب. ص الجديد السور  شارع  البيضاء   الدار ERN البحرية  الملكية المدرسة

 العسكرية   الملكية األكاديمية

ARM  الدراسا   دبلوم مكناس  50000  العسكرية  الملكية األكاديمية مكناس  
  والعسكرية الجامعية
(DEUM ) 

 سنوا   3
+ 
  تكوين سنة

 عسكري 
  قوا )

 ( مساعدة
:  التكوين  مركز

 مكناس 
  للقوا  العام  المفتش السيد: المراسلة عنوان

   الرباط   – العرفان  ، 6209: ب.ص  المساعدة، 

 الرباط  ERSSM العسكرية  الصحة
  الهاشمي  زنقة 1العسكرية، للصحة الملكية المدرسة

 1044: ب.ص المساري
  طبيب  ، عام طبيب
 يدلي، صبيطري  ، أسنان

7-5 

 سنوا  
 كرير  بن - للمشاة الملكية المدرسة ERI المشاة 

 ص    ضابط
  3 إلى 2

 سنوا  

 القنيطرة المعمورة – المظليين تكوين مركز CI/TAP المظليين

 الرباط - العسكري الرياضي المركز CS/FAR الرياضة

 مكناس - الملكية المسلحة للقوا " المصفحا " تكوين مركز CIB المدرعا  

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

 تمارة - الملكية المسلحة للقوا   للخيالة الملكية المدرسة ERC الخيالة

 سال - التموين في التكوين مركز CI.INT التموين

 القنيطرة  -  الالسلكية و السلكية اإلتصاال  في التكوين مركز CIT اإلتصاال  

 الدارالبيضاء - العتاد في التكوين مركز CFTSM العتاد

 القنيطرة - العسكرية الهندسة في التكوين مركز CIG الهندسة

 فاس - المدفعية في التكوين مركز CI.AR المدفعيين

 سليمان  بن - الذخيرة في للتكوين الملكي المركز CRFM الذخيرة

 الرباط  - العسكرية للصحة الملكية المدرسة ERSSM التمريض 

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

 ( recrutement.gr.ma)  مراكش – الملكي الدرك مدارس مجموعة GEGR الدرك

 الملكي  الحرس  الملكي  الحرس

 حسب الرتبة  عدة رتب  مباراة +  انتقاء http://concours.dgsn.gov.ma و القنيطرة – للشرطة الملكي المعهد IRP الشرطة

المدنية الوقاية  EPC رقيب مباراة +  انتقاء المدنية  الوقاية مدرسة  

 

 (ESITH لو بالنسبة السنة في درهم  25000 و  ECC و  ESGB  لو  بالنسبة السنة في درهم 50000)  التكوين مصاري  في الطلبة يساهم( : 2) .      التحضيرية أقسامها طلبة إال  تقبل ال (: 1)

http://www.emm.ac.ma/
http://www.emi.ac.ma/
http://www.ehtp.ac.ma/
http://www.ensias.ma/
http://www.inpt.ac.ma/
http://www.insea.ac.ma/
http://www.enim.ac.ma/
http://www.ensem.ac.ma/
http://www.esith.ac.ma/
http://www.onda.ma/
http://www.esi.ac.ma/
http://www.iav.ac.ma/
http://www.centrale-casablanca.ma/
http://www.centrale-casablanca.ma/

