
19/05/2022 23:10  

https://anapecjobs.com/ 1/7 

 

 

 

 

Anapecjobs.com 
 

 

  مدة

 التكوين 

 

 الدبلوم 

  طريقة

 الولوج 

 

 المدينة 

 

 اسم المؤسسة 

  دبلوم الدراسات  سنتان 

 العامة   الجامعیة

DEUG 

  یجب مراعاة التوزیع  مباشر 

  الجغرافي حسب

  مناطق االستقطاب

  الخاصة بكل كلیة

 من خالل المذكرة 

 التنظیمیة 

 .السنویة 

 FS  كلیات العلوم 

  اإلجازة في  سنوات   3

 األساسیة   الدراسات

LF 

 كلیات اآلداب والعلوم اإلنسانیة 

FLSH 

 كلیات العلوم القانونیة واالقتصادية  LP  اإلجازة المھنیة  سنوات   3

 FSJES واالجتماعیة 

 FP  الكلیات المتعددة التخصصات  M  الماستر  سنوات   5

 الماستر المتخصص  سنوات   5

MS 

 FLA  العربیة  اللغة  كلیة  مراكش 

 FOD كلیة أصول الدين  تطوان  D  الدكتوراه  سنوات   8

 FC كلیات الشريعة  فاس، أكادير 

 كلیة العلوم الشرعیة  السمارة 

 إجازة دار الحدیث  سنوات   4

 الحسنیة 

 مؤسسة دار الحديث الحسنیة  الرباط  مباراة 

EDHH 

 إجازة في  سنوات   3

 :التخصصات

 القراءات القرآنیة 

  الدراسات

 القرآنیة 

  شفوي 

 كتابي +

  يشترط في  :الرباط 

 يكون   أن   المترشح

  حاصال على

  شھادة الباكالوريا 

 وأن يكون حافظا 

 +لكتاب هللا كامال 

 السن أقل 

 .سنة  30 من 

 معھد محمد السادس للقراءات

 والدراسات القرآنیة 

 اإلجازة، اإلجازة  سنوات   3

 المھنیة 

 مبا +إنتقاء 

 راة 

 FSEكلیة علوم التربیة  الرباط 
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  مدة

 التكوين 

 

 الدبلوم 

  طريقة

 الولوج 

 

 المدينة 

 

 اسم المؤسسة 

 سنتان فما 

 فوق 

  دبلوم الدراسات 

  الجامعیة للعلوم 

 والتكنولوجیات 

 DEUST؛

 دبلوم الجامعي 

 ؛ DUT  للتكنولوجیا 

  اإلجازة في 

 والتقنیات   العلوم 

 LST؛

 المتریز؛ 

 الماستر؛ 

 .مھندس دولة 

 المحمدیة، سطات،  إنتقاء 

 بني مالل، 

 مراكش، فاس، 

 طنجة، الرشیدیة، 

 .الحسیمة

 FST  كلیات العلوم والتقنیات 

 مبا +إنتقاء  دكتوراه في الطب  سنوات   7

 راة 

 الرباط، الدار 

 البیضاء، مراكش، 

 فاس، وجدة، 

 .أكادير، طنجة 

 FMP  كلیات الطب والصیدلة 

 مبا +إنتقاء  دكتوراه في الصیدلیة  سنوات   6

 راة 

FMP  الدراسات الصیدلیة  الرباط 

 دكتوراه في طب  سنوات   5

 األسنان 

 مبا +إنتقاء 

 راة 

 الرباط، الدار 

 .البیضاء 

 FMD كلیات طب األسنان 

 LP  اإلجازة المھنیة  سنوات   3

  الدبلوم الجامعي  سنتان 

 DUT  للتكنولوجیا 

 مبا +إنتقاء  مھندس دولة  سنوات   5

 راة 

 طنجة، تطوان، 

 أكادیر، مراكش، 

 وجدة، فاس، 

 آسفي، خریبكة، 

  الحسیمة، 

 الجدیدة   القنیطرة،

 المدارس الوطنیة للعلوم التطبیقیة 

ENSA 

 مبا +إنتقاء  مھندس دولة  سنوات   5

 راة 

 مكناس، الدار 

 البیضاء 

 المدارس الوطنیة العلیا للفنون

 ENSAM  والمھن 

 مبا +إنتقاء  DUT سنتان 

 راة 

  الدبلوم الجامعي  سنتان 

 DUT  للتكنولوجیا 

 وجدة، فاس،  انتقاء 

  مكناس، آسفي، 

 الدار   برشید، 

 البیضاء، سال، 

  أكادیر، الصویرة، 

 بني   كلمیم،

  ESTالمدارس العلیا للتكنولوجیا 

 للتكنولوجیا   الجامعي   والدبلوم 

<< DUT 
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  مدة

 التكوين 

 

 الدبلوم 

  طريقة

 الولوج 

 مالل،العیون، 
 .خنیفرة 

 المدينة 

 

 اسم المؤسسة 

 سنوات   3

  سنة (

  واحدة بعد 

 الحصول 

 على 

(DUT 

 مبا +إنتقاء  إجازة مھنیة 

 راة 

  

 
 
 

 سطات، القنیطرة، 

 مراكش، أكادیر، 

 طنجة، وجدة، 

 الجدیدة، فاس، 

 الدار البیضاء، 

 الداخلة 

 مبا +إنتقاء  دبلوم المدرسة  سنوات   5

 راة 

 المدارس الوطنیة للتجارة والتسییر 

ENCG 

 إجازة في اإلعالم  سنوات   3

 واالتصال 

 مبا +إنتقاء 

 راة 

 المعھد العالي لإلعالم واالتصال الرباط 

ISIC 

 مبا +إنتقاء  دبلوم المعھد  سنوات   3

 راة 

 المعھد العالي الدولي للسیاحة  طنجة 

ISITT 

 مھندس دولة  سنوات   6

 معماري 

 مبا +إنتقاء 

 راة 

 المدرسة الوطنیة للھندسة  الرباط 

 ENAالمعمارية 

 3- سنة  1

2-2 

FUE +  سلك  

 M  +  +  المھندسین 

MS 

 مقا +إنتقاء 

 بة 

 المدارس العلیا لألساتذة التعلیم الرباط، المحمدية 

 ENSET التقني 

 حسب الم 

 سلك 

  المسالك الجامعیة 

  مسالك +للتربیة 

  اإلجازة المھنیة

 التربیة   لمھن  للتأھیل 

 والتعلیم 

 مبا +إنتقاء 

 راة 

  الرباط ـ الدار 

 ـ   فاس   ـ  البیضاء 

 مكناس ـ مراكش ـ 

 تطوان 

 ENS المدارس العلیا لألساتذة 

 مبا +إنتقاء  إجازة مھنیة  سنوات   3

 راة 

 المعھد الوطني إلعداد التراب  الرباط 

 INAU  والتعمیر

  المشاركة في  سنتان 

 الوطنیة   المباراة 

 حسب توزيع  إنتقاء 

 جغرافي 

 األقسام التحضیرية للمدارس العلیا 

CPGE 

6- 5 

 سنوات 

  /مھندس دولة  

 بیطري   طبیب 

 +إنتقاء 

 رائز 

 معھد الحسن الثاني للزراعة و  الرباط 

 IAV  البیطرة 

 مبا +إنتقاء  مھندس دولة  سنوات   5

 راة 

 ENAM المدرسة الوطنیة للفالحة  مكناس 

 مبا +إنتقاء  مھندس دولة  سنوات   6

 راة 

  المدرسة الوطنیة الغابوية  سال 

 ENFI  للمھندسین 

5- 4 

 سنوات 

  /قبطان  /مالزم   /ربان 

 میكانیكي   ضابط 

 مبا +إنتقاء 

 راة 

 المعھد العالي للدراسات البحرية  الدار البیضاء 

ISEM 
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  مدة

 التكوين 

 

 الدبلوم 

  طريقة

 الولوج 

 

 المدينة 

 

 اسم المؤسسة 

4- 2 

 سنوات 

 ضابط   /قبطان  /مالزم

 میكانیكي 

 مبا +إنتقاء 

 راة 

 ISPM  المعھد العالي للصید البحري  أكادير 

 شھادة التقني  سنتان 

 العالي 

 حسب توزيع  إنتقاء 

 جغرافي 

 BTS  العالي  التقني   شھادة 

 المعھد الوطني للفنون الجمیلة  بتطوان  مباراة  دبلوم المعھد  سنوات   4

INBA 

 المدرسة العلیا للفنون الجمیلة  الدار البیضاء  مباراة  دبلوم الفنون الجمیلة  سنوات   4

ESBA 

5/5/3  

 سنوات 

 /إجازة مھنیة

  /ماستر متخصص 

 دولة   مھندس 

 مبا +إنتقاء 

 راة 

  المعھد العالي للمھن السمعیة  الرباط 

 ISMAC  والسینما   البصرية

2 

 سنوات  4-

  – 1دبلوم السلك

 2السلك  دبلوم 

 مبا +إنتقاء 

 راة 

  المعھد العالي للفن المسرحي  الرباط 

 ISADAC  الثقافي   والتنشیط 

 مبا +إنتقاء  دبلوم المعھد  سنوات   4

 راة 

 المعھد الوطني للعمل االجتماعي  طنجة 

INAS 

 سنتان فما 

 فوق 

  دبلوم  1دبلوم السلك

 دبلوم –  2السلك

 3السلك  

 مبا +إنتقاء 

 راة 

 المعھد الوطني لعلوم اآلثار و التراث  الرباط 

INSAP 

 سنتان فما 

 فوق 

  إجازة  -دبلوم مربي

  دبلوم مفتش   -مھنیة

 دبلوم السلك  –

 العالي 

  المعھد الملكي لتكوين أطر  سال  مباراة 

 IRFC/JS  والرياضة   الشبیبة

 مبا +إنتقاء  إجازة مھنیة  سنوات   3

 راة 

 ISS  الریاضة  علوم  معھد سطات 

 مبا +إنتقاء  إجازة مھنیة  سنوات   3

 راة 

 ISSS  الصحة  لعلوم   العالي  المعھد سطات 

 مبا +إنتقاء  إجازة  سنوات   3

 راة 

  المعاھد

  والتخصصات حسب 

 المذكرة التنظیمیة 

 السنویة 

  المعاھد العلیا للمھن التمريضیة 

 ISPITS  الصحة   وتقنیات 

 المدرسة العلیا لإلبداع والموضة  الدار البیضاء  مباراة  في تصمیم األزياء  LP سنوات   3

CMA 

 الطلبة یساھمون في مصاریف (

 )التكوین

 سنتان بعد 

 اإلجازة 

MS   في اإلبداع في  

 الموضة   مجال 
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  مدة

 التكوين 

 

 الدبلوم 

  طريقة

 الولوج 

 

 المدينة 

 

 اسم المؤسسة 

  سنة 

 واحدة 

 شھادة التأھیل 

 :التربوي 

 للتعلیم األولي 

  واالبتدائي؛ 

 الثانوي   للتعلیم 

  اإلعدادي؛

 الثانوي   للتعلیم 

 .التأھیلي 

  سلك تأھیل أطر ھیئة

وجه   :التدريس في    مفتوح 

 في   اإلجازة   شھادة   حاملي 

  المسالك الجامعیة للتربیة أو ما

أو اإلجازة  شھادة  أو    يعادلھا، 

الدراسات في  اإلجازة    شھادة 

اإلجازة  شھادة  أو   األساسیة 

 مع   إحداھا   يعادل   ما   أو   المھنیة 

 مباراة 

 المراكز الجھوية لمھن التربیة 

 CRMEF  والتكوين 

  أستاذ مبرز للتعلیم سنتان 

 التأھیلي   الثانوي 

  :سلك تحضیر مباريات التبريز

  مفتوح في وجه حاملي شھادة 

  الماستر أو شھادة الماستر

  مھندس   دبلوم   أو   المتخصص 

 الدولة أو ما یعادل إحداھا مع 

 مباراة 

 مبا +إنتقاء  إجازة مھنیة  سنوات   3

 راة 

 المدرسة العلیا لصناعات النسیج  الدار البیضاء 

 ESITH واأللبسة 

 

 التكوینات العسكریة والشبھ عسكریة  :علوم تجریبیة

 
 ة یبیرجت  وم لع  ای ورل اكاب  العسكرية والشبة عسكرية تفتح مؤسساتھا في وجه الحاصلین علىالتكوينات 

https://adirassa.com/courses/%d9%83%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-) 

%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a8- 

%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%8a%d8%af%d9%84%d8%a9- 

%d9%84%d8%aa%d9%83%d9%88%d9%8a%d9%86- 

 d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b7%d8%a8%d8%a7%d8%a1-%d9%88-%d8%a7%/) في  عدة  مدارس 

 لكیة، والشرطة والدرك الملكي والقوات المساعدة، ومدن مغربیة، وتخص ھذه التكوينات القوات المسلحة الم

 .ويجب على المترشح أن يمر عبر قناتي االنتقاء والمبارة 
 

  مدة

 التكوين 

 
 الدبلوم 

  طريقة

 الولوج 

 
 المدينة 

 
 اسم المؤسسة 

 مبا +إنتقاء  ضابط مھندس  سنوات   5

 راة 

 ERAالمدرسة الملكیة الجوية  مراكش 

 إجازة  سنوات   4

 مبا +إنتقاء  ضابط مھندس  سنوات   5

 راة 

 ERN المدرسة البحرية الملكیة  الدار البیضاء 

 إجازة  سنوات   4

https://adirassa.com/courses/%d9%83%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a8-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%8a%d8%af%d9%84%d8%a9-%d9%84%d8%aa%d9%83%d9%88%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b7%d8%a8%d8%a7%d8%a1-%d9%88-%d8%a7/
https://adirassa.com/courses/%d9%83%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a8-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%8a%d8%af%d9%84%d8%a9-%d9%84%d8%aa%d9%83%d9%88%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b7%d8%a8%d8%a7%d8%a1-%d9%88-%d8%a7/
https://adirassa.com/courses/%d9%83%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a8-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%8a%d8%af%d9%84%d8%a9-%d9%84%d8%aa%d9%83%d9%88%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b7%d8%a8%d8%a7%d8%a1-%d9%88-%d8%a7/
https://adirassa.com/courses/%d9%83%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a8-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%8a%d8%af%d9%84%d8%a9-%d9%84%d8%aa%d9%83%d9%88%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b7%d8%a8%d8%a7%d8%a1-%d9%88-%d8%a7/
https://adirassa.com/courses/%d9%83%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a8-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%8a%d8%af%d9%84%d8%a9-%d9%84%d8%aa%d9%83%d9%88%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b7%d8%a8%d8%a7%d8%a1-%d9%88-%d8%a7/
https://adirassa.com/courses/%d9%83%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a8-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%8a%d8%af%d9%84%d8%a9-%d9%84%d8%aa%d9%83%d9%88%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b7%d8%a8%d8%a7%d8%a1-%d9%88-%d8%a7/
https://adirassa.com/courses/%d9%83%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a8-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%8a%d8%af%d9%84%d8%a9-%d9%84%d8%aa%d9%83%d9%88%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b7%d8%a8%d8%a7%d8%a1-%d9%88-%d8%a7/
https://adirassa.com/courses/%d9%83%d9%84%d9%8a%d8%a7%d8%aa-%d8%a7%d9%84%d8%b7%d8%a8-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%b5%d9%8a%d8%af%d9%84%d8%a9-%d9%84%d8%aa%d9%83%d9%88%d9%8a%d9%86-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d8%b7%d8%a8%d8%a7%d8%a1-%d9%88-%d8%a7/
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  مدة

 التكوين 

 
 الدبلوم 

  طريقة

 الولوج 

 
 المدينة 

 
 اسم المؤسسة 

5-7 

 سنوات 

  طبیب  –طبیب عام  

 بیطري   –  أسنان 

 صیدلي -

 مبا +إنتقاء 

 راة 

 المدرسة الملكیة لمصلحة الصحة  الرباط 

 ERSSM  العسكرية 

 سنوات   3

+ 

  سنة تكوین 

 عسكري 

 دبلوم الدراسات 

  الجامعیة 

  والعسكریة 

(DEUM) 

 مبا +إنتقاء 

 راة 

 ARM  األكاديمیة الملكیة العسكرية  مكناس 

  3إلى  2

 سنوات 

 مبا +إنتقاء  ضابط صف 

 راة 

 سلك تكوين ضباط الصف للقوات عدة مدن 

 المسلحة الملكیة 

  حسب

 الرتبة 

 مبا +إنتقاء  حارس أمن 

 راة 

 IRP  المعھد الملكي للشرطة  القنیطرة 

  حسب

 الرتبة 

 مبا +إنتقاء  رقیب 

 راة 

 EPC مدرسة الوقاية المدنیة  الدار البیضاء 

 دبلوم الدراسات  سنوات   4

  العسكرية 

  االجتماعیة 

(DEMS) 

 مبا +إنتقاء 

 راة 

  مركز التدريب للمصالح االجتماعیة  تمارة 

 CISS-FAR  الملكیة  المسلحة   للقوات

 )خاص باإلناث(

  حسب

 الرتبة 

 مبا +إنتقاء  رتب مختلفة 

 راة 

 –الدار البیضاء 

 مراكش 

 المدرسة الملكیة للدرك 

  ضابط القوات  –

 المساعدة 

 مبا +إنتقاء 

 راة 

 مدرسة تأھیل أطر القوات المساعدة  (ARM)  مكناس 

 

 التكوین المھني :علوم تجریبیة

 
 تفتح معاھد التكوين أبوابھا أمام الحاصلین على باكالوريا علوم تجريبیة في المدن المدرجة في الجدول أسفله، 

 .حسب تخصصات محددة يراعى فیھا اجتیاز المترشح لمرحلتي االنتقاء والمبارة 
 

  مدة

 التكوين 

 
 الدبلوم 

  طريقة

 الولوج 

 
 المدينة 

 
 اسم المؤسسة 

 تقني أو تقني  سنتان 

 متخصص 

 مب +إنتقاء 

 اراة 

  معاھد تكوين التقنیین والتقنیین مراكش، وتويسیت 

 المعادن   في   المتخصصین 

 تقني أو تقني  سنتان 

 متخصص 

 مب +إنتقاء 

 اراة 

 المعھد المتخصص في مھن السینما  ورزازات 

ISMC 

 تقني وتقني  سنتان 

 متخصص 

 مب +إنتقاء 

 اراة 

  –الدار البیضاء 

 طنجة   –  القنیطرة 

 معاھد التكوین في مھن صناعة 

 IFMIA  السیارات 
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 مب +إنتقاء  تقني متخصص  سنتان 

 اراة 

  المعھد المتخصص في مھن معدات  الدار البیضاء 

 المطارات  ولوجیستیك   الطائرات 

ISMALA 

 تقني وتقني  سنتان 

 متخصص 

 مب +إنتقاء 

 اراة 

 الدار البیضاء، 

 طنجة، أكادیر، 

 تاوریرت 

  المعاھد المتخصصة في مھن النقل 

 ISMTL  واللوجیستیك   الطرقي

 مب +إنتقاء  تقني متخصص  سنتان 

 اراة 

  مراكش، وجدة، 

 فاس   أكادیر، 

  معاھد أخرى سیتم 

كل من في    فتحھا 

 البیضاء   الدار   الرباط، 

 والعیون 

  معاھد تكوين التقنیین المتخصصین 

 ISTP  العمومیة  األشغال  في 

 مب +إنتقاء  تقني متخصص  سنتان 

 اراة 

  معھد تكوين التقنیین المتخصصین في  مكناس 

 IFTAU  المعمارية   والھندسة   التعمیر 

 مب +إنتقاء  تقني متخصص  سنتان 

 اراة 

 -سال   -القنیطرة 

 -تیفلت -المحمدیة

 -مراكش  -سطات

 -بركان -الراشیدیة

 -بني مالل

  -تاونات   -مكناس 

 تازة   -خنیفرة 

  دبلوم التقني المتخصص بمعاھد

 الفالحي   المھني   التكوين

 مب +إنتقاء  تقني  سنتان 

 اراة 

 دبلوم التقني بمعاھد التكوين المھني  عدة مدن 

 الفالحي 

 تقني في الصید  سنتان 

 الساحلي 

 مب +إنتقاء 

 اراة 

  -طانطان -آسفي

 الحسیمة   -العیون

 العرائش  –

 معاھد التكنولوجیا للصید البحري 

 مب +إنتقاء  تقني متخصص  سنتان 

 اراة 

 –أكادیر  –مراكش 

 –المحمدیة 

 ورزازات 

 المعاھد المتخصصة في التكنولوجیا 

 ISTAHT  السیاحیة 

 تقني وتقني  سنتان 

 متخصص 

 مب +إنتقاء 

 اراة 

 المعاھد المتخصصة للتكنولوجیا  عدة مدن 

 ISTA  التطبیقیة 

 مب +إنتقاء  تقني متخصص  سنتان 

 اراة 

  ستفتح (وجدة  

 بكل   أخرى  معاھد 

  من طنجة 

 )وورزازات 

  معھد التكوین في مھن الطاقات

 IFMEREE  الطاقیة   والنجاعة   المتجددة 

 مب +إنتقاء  تقني  سنتان 

 اراة 

 الرباط، الدار 

  البیضاء، مرإكش، 

 وفاس   وجدة 

 معاھد تكوين التقنیین في النقل 

 واالسعاف الصحي 

 


