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دبلوم الدراسات الجامعية 

DEUGالعامة 
سنتان

اإلجازة في الدراسات األساسية 

LF 

ابتداء من )البكالوريوس 

-2021الموسم الدراسي 

2022)

 سنوات3

 ابتداء  سنوات4)

(2022-2021من 

 سنواتLP3 اإلجازة المهنية 

 سنواتM5الماستر 

 سنواتMS5الماستر المتخصص 

 سنواتD8الدكتوراه 

BTS شهادة التقني  العالي

المراكز والتخصصات 

حسب المذكرة 

التنظيمية السنوية

www.e-bts.men.gov.maانتقاء

شهادة التقني العالي في 

:تخصصين 

التسيير اإلداري

التدبير السياحي

سنتان

يمكن قبول المعدالت 

المتوسطة

يجب تتبع لوائح االنتظار

معاهد التكوين المهني في 

IFPSالميدان الصحي 
مباراة+ انتقاء ifps.sante.gov.maعدة مدن

 تقني في النقل واإلسعاف*

مستوى بكالوريا  )الصحي 

على األقل أو دبلوم التأهيل 

(رخصة سياقة+ المهني 

مساعد في العالج*

 اعدادي على 3مستوى  ) 

األقل او دبلوم التخصص 

(المهني

سنتان

سنة واحدة

المعاهد العليا للمهن التمريضية 

ISPITSوتقنيات الصحة  
مباراة+ انتقاء http://ispits.sante.gov.maعدة مدن

:إجازة مهنية في تخصصات

مصحح النطق- 

نفساني حركي- 

الترويض بالعمل- 

مساعد اجتماعي- 

 سنوات3

المعهد العالي لإلعالم واالتصال 

ISIC
 سنوات4إجازة في اإلعالم واالتصالمباراة+ انتقاء www.isic.maالرباط

يجب الحصول على األقل 

 في معدل 14/20على 

البكالوريا لتقديم الترشيح

مدرسة الملك فهد العليا للترجمة 

ERFST
مباراة+ انتقاء www.esrft.uae.maطنجة

دبلوم مترجم*

في  الماستر المتخصص *

الترجمة

سنتان فما فوق
يتم الترشح لهذه المدرسة 

بعد اإلجازة

مباراة+ انتقاء www.aat.ac.maالدارالبيضاءAATأكاديمية الفنون التقليدية 
دبلوم أكاديمية الفنون التقليدية

دبلوم في  فن الخط

 سنوات3

سنتان

المدرسة الوطنية العليا للفن و 

ENSADالتصميم 
مباراة+ انتقاء www.ensad.maالدارالبيضاء

دبلوم في مهن الفنون 

والتصميم
سنتان

المدرسة العليا للفنون الجميلة  

ESBA
 سنوات4دبلوم الفنون الجميلةمباراة+ انتقاء 835: ب.شارع الراشدي صالدارالبيضاء

المعهد الوطني للفنون الجميلة 

INBA
 سنوات4دبلوم الفنون الجميلةمباراة+ انتقاء www.minculture.gov.maتطوان

العلوم اإلنسانية- مؤسسات التكوين بعد باكلوريا االداب 

2021

مؤسسات جامعية

كليات اآلداب والعلوم اإلنسانية

يجب مراعاة التوزيع الجغرافي حسب مناطق االستقطاب الخاصة 

.بكل كلية من خالل المذكرة التنظيمية السنوية
*مباشر

هناك  كليات تشترط  * 

الحصول على نقط معينة في 

بعض المواد لولوج بعض 

التخصصات كليات العلوم القانونية 

واالقتصادية واالجتماعية 

(القانون الخاص- القانون العام)

www.flam.maمراكشكلية اللغة العربية

اإلقتصاد والتجارة والتدبير

الطب والتمريض

الصحافة واإلعالم والترجمة

الفنون، الثقافة، التراث، الرياضة، العمل االجتماعي

مفتش في التوجيه التربوي-محمد كزون : اعداد 
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العلوم اإلنسانية- مؤسسات التكوين بعد باكلوريا االداب 

2021
مفتش في التوجيه التربوي-محمد كزون : اعداد 

-المعهد العالي لمهن السمعي

ISMACالبصري والسينما   
مباراة+ انتقاء www.ismac.ac.maالرباط

: إجازة مهنية في مهن السينما

الكتابة واالخراج واالنتاج 

...والصوت والصورة

 سنوات3

يجب الحصول على األقل 

 في معدل 14/20على 

البكالوريا لتقديم الترشيح

المعهد العالي للتمثيل المسرحي 

ISADACوالتنشيط الثقافي 
 سنوات4دبلوم المعهدمباراة+ انتقاء www.minculture.gov.maالرباط

المعهد الوطني للعمل االجتماعي 

INAS 
مباراة+ انتقاء www.social.gov.maطنجة

شهادة اإلجازة المهنية في

العمل االجتماعي
 سنوات3

المعهد الوطني لعلوم اآلثار 

INSAPوالثرات 
مباراة+ انتقاء www.minculture.gov.maالرباط

إجازة

ماستر

دكتوراه

 سنوات3

 سنوات5

 سنوات8

المعهد الملكي لتكوين أطر  

IRFCالشبيبة والرياضة 
مباراة+ انتقاء www.irfc.maالرباط

:اإلجازة المهنية في

التدريب الرياضي*

تربية الطفولة الصغرى*

حماية للطفولة*

ومساندة األسرة

 سنوات3

األكاديمية الملكية 

ARM العسكرية
مكناس

 50000    األكاديمية الملكية العسكرية

مكناس
مباراة+ انتقاء 

ضابط في القوات الملكية 

المسلحة مجاز
 سنوات4

األكاديمية الملكية 

ARM العسكرية
مكناس

 50000    األكاديمية الملكية العسكرية

مكناس
 سنوات4ضابط القوات المساعدة مجازمباراة+ انتقاء 

سنتانضابط صفمباراة+ انتقاء مدرسة القوات المساعدة، بنسليمانبن سليمانمدرسة القوات المساعدة

ضباط الصف للقوات المسلحة 

الملكية
 سنوات3ضابط صفمباراة+ انتقاء 

سنتاندركي مباراةمراكش- مجموعة مدارس الدرك الملكي مراكشGEGR المدرسة الملكية للدرك

إلدارة  المندوبية العامة

وإعادة اإلدماج السجون

إفران او - الرباط 

القنيطرة
www.dgapr.gov.ma أشهر6قائد سجن/ حارس سجنمباراة+ انتقاء 

سنة واحدةرقيبمباراة+ انتقاء الدارالبيضاء- مدرسة الوقاية المدنية الدارالبيضاءالوقاية المدنية  مدرسة

الرباطالمعهد الملكي لإلدارة الترابية
http://concours.interieur.gov.ma

/
بعد الحصول على اإلجازةسنتان(ة)قائدمباراة+ انتقاء 

مباراةالقنيطرة- المعهد الملكي للشرطة القنيطرةالمعهد الملكي للشرطة

مفتش / حارس أمن

عميد /ضابط شرطة/شرطة

شرطة

 أشهر 10من 

إلى سنة

معاهد التكوين الفندقي والسياحي

 ISTAHT/ITHT
سنتانتقني أو تقني متخصصمباراة+ انتقاء www.ofppt.maعدة مدن

المعهد العالي الدولي للسياحة 

ISITT
مباراة+ انتقاء www.isitt.maطنجة

:دبلوم المعهد في

التدبيرالفندقي▪

التدبير اإلجرائي للفندقة ▪

والمطعمة

 سنوات3

عدة مدن

العسكري و شبه العسكري

السياحة والفندقة
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العلوم اإلنسانية- مؤسسات التكوين بعد باكلوريا االداب 

2021
مفتش في التوجيه التربوي-محمد كزون : اعداد 

المراكز الجهوية لمهن التربية 

CRMEFوالتكوين 
مباراة+ انتقاء 

أستاذ التعليم األولي واالبتدائي

أستاذ التعليم الثانوي اإلعدادي

أستاذ التعليم الثانوي الثانوي

بعد الحصول على اإلجازةسنة واحدة

 ENSالمدرسة العليا لألساتذة 

RABAT
مباراة+ انتقاء http://ens.um5.ac.maالرباط

 ENSالمدرسة العليا لألساتذة  

MEKNES
مباراة+ انتقاء www.ens-meknes.maمكناس

 ENSالمدرسة العليا لألساتذة  

CASA
مباراة+ انتقاء http://ens.univcasa.maالدارالبيضاء

 ENSالمدرسة العليا لألساتذة 

MARRAKECH 
مباراة+ انتقاء www.ens-marrakech.ac.maمراكش

 ENSالمدرسة العليا لألساتذة  

FES
مباراة+ انتقاء /http://ens.usmba.ac.maفاس

 ENSالمدرسة العليا لألساتذة  

TETOUAN
مباراة+ انتقاء www.enstetouan.maتطوان

مباراة+ انتقاء www.fse.ac.maالرباطFSEكلية علوم التربية 
اإلجازة /اإلجازة

الماستر/المهنية
 سنوات2-3

  EDHH دار الحديث مؤسسة  

الحسنية
 سنوات4إجازة دار الحديث الحسنيةمباراة+ انتقاء www.edhh.orgالرباط

الدكتوراة/الماستر/اإلجازةمباشرwww.fod.ac.maتطوانFODكلية أصول الدين 
 سنوات فما 3 

فوق

الدكتوراة/الماستر/اإلجازةمباشرwww.chariaafes.comفاسكلية الشريعة
 سنوات فما 3 

فوق

الدكتوراة/الماستر/اإلجازةمباشرwww.chariaa-agadir.ac.maأكادير أيت ملولكلية الشريعة
 سنوات فما 3 

فوق

الدكتوراة/الماستر/اإلجازةمباشرwww.chariaasmara.comالسمارةكلية العلوم الشرعية
 سنوات فما 3 

فوق

معهد محمد السادس للقراءات  

والدراسات القرآنية
 سنوات4اإلجازة في القراءاتمباراة+ انتقاء www.habous.gov.maالرباط

معهد محمد السادس لتكوين  

األئمة والمرشدين والمرشدات
بعد الحصول على اإلجازةسنة واحدةإمام مرشدمباراة+ انتقاء www.concours.imfim.maالرباط

 سنوات5 العالمية العليامباراة+ انتقاء /http://uaq.maالدار البيضاءمدرسة العلوم اإلسالمية

معاهد التكوين المهني 

ISTA/ITA
www.ofppt.maعدة مدن

التقني 

: المتخصص

انتقاء 

+ انتقاء :  التقني

مباراة

(مستوى بكالوريا)تقني 

تقني متخصص
سنتان

https://cutt.ly/AlhtGsf

التربية والتعليم

لحاملي اإلجازة- عدة مدن 

www.men.gov.ma

اإلجازة المهنية التعليمية

الماستر

 سنوات3

 سنوات5

بعد الحصول على البكالوريا 

أو شهادة الدروس الجامعية 

 أو اإلجازة DEUGالعامة 

حسب األسالك

علوم الدين والشريعة

(...اإلعالميات ، االلكترميكانيك، الفندقة، السكريتارية، الكهرباء،المحاسبة،)  التكوين المهني 

:المصادر 

 المذكرات الوزارية المنظمة لمباريات المؤسسات الجامعية

 من مواقع المؤسسات العليا 2020إعالنات مباريات سنة 

على االنترنت

3

http://www.men.gov.ma/
http://ens.um5.ac.ma/
http://www.ens-meknes.ma/
http://ens.univcasa.ma/
http://www.ens-marrakech.ac.ma/
http://www.enstetouan.ma/
http://www.fse.ac.ma/
http://www.edhh.org/
http://www.fod.ac.ma/
http://www.chariaafes.com/
http://www.chariaa-agadir.ac.ma/
http://www.chariaasmara.com/
http://www.habous.gov.ma/
http://www.concours.imfim.ma/
http://www.ofppt.ma/
https://cutt.ly/AlhtGsf

