
مسلك العلوم و التكنولوجیات جمعیة شباب ما بعد الباكالوریا

FS كلیة العلوم

FP كلیة متعددة االختصاصات

مراكش FLA كلیة اللغة العربیة
تطوان FO كلیة أصول الدین

مراكش
المحمدیة
سطات
بني مالل
فاس
طنجة
الرشیدیة
الحسیمة
الرباط

مراكش
طنجة
تطوان
أكادیر
وجدة
فاس
أسفي
خریبكة
الحسیمة
القنیطرة
الجدیدة
مكناس

الدار البیضاء
سنتان • تقني متخصص انتقاء االنترنت مراكش IMM معھد المعادن بمراكش

الرباط المعھد العالي لإلعالم و االتصال 
ISIC

3 سنوات
• دبلوم المعھد

LMD اعتماد نظام          
انتقاء + 
مباراة

االنترنت + 
البرید طنجة ISIT المعھد العالي الدولي للسیاحة

المدرسة العلیا للفنون و المھن 
ENSAM

انتقاء + االنترنت
مباراة

5 سنوات
2 سنوات

• مھندس دولة
DUT الدبلوم الجامعي للتكنولوجیا •

سنتان • تقني
• تقني متخصص

انتقاء + 
مباراة البرید تویسیت نواحي 

وجدة EAM معھد المعادن بتویسیت

FSE انتقاء + االنترنتكلیة علوم التربیة 
مباراة

LF االجازة في الدراسات األساسیة •
LP 3 سنوات• االجازة المھنیة

الدار البیضاء FMD كلیة طب األسنان

انتقاء + االنترنت
مباراة

DUT دبلوم الجامعي للتكنولوجیا •
• االجازة المھنیة

2 سنوات
3 سنوات

انتقاء + 
مباراة االنترنت

سنتان فما فوق FST انتقاءاالنترنتكلیات العلوم و التقنیات

• دبلوم الدراسات الجامعیة للعلوم و 
DEUST التكنولوجیا

DUT دبلوم الجامعي للتكنولوجیا •
LST االجازة في العلوم و التقنیات •

• الماستر 
• مھندس الدولة

5 سنوات• مھندس دولة
المدارس الوطنیة للعلوم التطبیقیة 

ENSA

العلوم و التكنولوجیات
      المدینة        المؤسسة أو المعھد

طریقة طریقة الترشیح(مركز التكوین)
مدة التكوینالدبلوم المحصل علیھالولوج

DEUG دبلوم الدراسات الجامعیة العامة •
LF االجازة في الدراسات األساسیة •

LP االجازة المھنیة •
M الماستر •

MS الماستر المتخصص •
D الدكتوراه •

بدون انتقاء 
بدون مباراة

سنتان
3 سنوات
3 سنوات
5 سنوات
5 سنوات
8 سنوات

االنترنت + 
وضع الملف

كلیة االداب و العلوم االنسانیة 
FLSH

كلیة العلوم القانونیة و االقتصادیة 
FSJES و االجتماعیة

كلیة الشریعة - كلیة العلوم 
FCH الشرعیة

یجب مراعاة 
التوزیع الجغرافي 

حسب مناطق 
االستقطاب

الخاصة بكل كلیة 
من خالل المذكرة 
التنظیمیة السنویة

فاس - أكادیر - 
سمارة

3 سنوات
• اإلجازة في االعالم و االتصال

LMD اعتماد نظام          
انتقاء + 
مباراة

االنترنت + وضع 
الملف بالمعھد

الرباط
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وجدة
فاس
مكناس
أسفي
برشید

الدارالبیضاء
سال
أكادیر
الصویرة
كلمیم

بني مالل
العیون

سیدي بنور
القنیطرة
خنیفرة
الرباط
المحمدیة

سنوات 3 • االجازة في التربیة انتقاء + 
شفوي االنترنت العدید من المدن CLE سلك االجازة في التربیة

الرباط
الدارالبیضاء
مراكش
فاس
مكناس
تطوان

6 سنوات • مھندس دولة معماري انتقاء + 
مباراة االنترنت الرباط المدرسة الوطنیة للھندسة 

ENA المعماریة

المراكز والتخصصات 
حسب المذكرة 
التنظیمیة السنویة

BTS سنتان• شھادة التقني العاليانتقاءاالنترنتأقسام شھادة التقني العالي

المعھد الوطني للفنون الجمیلة 
INBA

انتقاء + البریدتطوان
4 سنوات• دبلوم المعھدمباراة

األقسام التحضیریة للمدارس العلیا 
CPGE

المراكز والتخصصات 
حسب المذكرة 
التنظیمیة السنویة

االنترنت + 
وضع الملف 
بالثانویة

• تخویل المشاركة في المباراة الوطنیة انتقاء
CNC

سنتان

ISPM انتقاء + االنترنتأكادیرالمعھد العالي للضید البحري
مباراة

• مالزم / قبطان
• ضابط میكانیكي

2-4 سنوات

المعھد العالي للدراسات البحریة 
ISEM

الدارالبیضاء
االنترنت + 

وضع الملف 
بالمعھد

انتقاء + 
مباراة

• ربان / مالزم / قبطان
• ضابط میكانیكي

4-5 سنوات

حسب
المسلك ENS المدرسة العلیا لألساتذة

المعھد الوطني للتھیئة و التعمیر 
INAU

انتقاء + االنترنتالرباط
5 سنوات• دبلوم المعھد الوطني للتھیئة والتعمیرمباراة

المدارس العلیا لتكوین أساتذة 
ENSET انتقاء + االنترنتالتعلیم التقني

سنتان• الدبلوم الجامعي للتكنولوجیا DUTشفوي

انتقاء + االنترنت
مباراة

المسالك الجامعیة للتربیة + مسالك
اإلجازة المھنیة للتأھیل لمھن

التربیة والتعلیم ...

انتقاءاالنترنت

 
DUT الدبلوم الجامعي للتكنولوجیا •

LP االجازة المھنیة •

2 سنوات
3 سنوات (سنة 
واحدة بعد دبلوم 

(DUT

EST المدارس العلیا للتكنولوجیا

مدة التكوین الدبلوم المحصل علیھ طریقة 
الولوج طریقة الترشیح       المدینة        

(مركز التكوین) المؤسسة أو المعھد

العلوم و التكنولوجیات
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4 سنوات • دبلوم الفنون الجمیلة انتقاء + 
مباراة البرید الدارالبیضاء المدرسة العلیا للفنون الجمیلة 

ESBA
3 سنوات
5 سنوات
5 سنوات

• إجازة مھنیة
• ماستر متخصص
• مھندس دولة

انتقاء + 
مباراة

االنترنت + 
البرید الرباط المعھد العالي لمھن السمعي

ISMAC  البصري والسینما  

سنتان • تقني
• تقني متخصص

انتقاء + 
مباراة

االنترنت + 
البرید ورززات المعھد المتخصص في مھن السینما 

ISMC

2-4 سنوات
• دبلوم السلك 1
• دبلوم السلك 2

انتقاء + 
مباراة البرید الرباط المعھد العالي للفن المسرحي 

ISADAC والتنشیط الثقافي

4 سنوات
• دبلوم المعھد (في سنة 2018 لم یتم 

االعالن عن المباراة)
انتقاء + 
مباراة البرید طنجة المعھد الوطني للعمل االجتماعي 

INAS

سنتان فما فوق
• دبلوم السلك 1
• دبلوم السلك 2
• دبلوم السلك 3

انتقاء + 
مباراة البرید الرباط المعھد الوطني لعلوم اآلثار 

INSAP والتراث

سنتان فما فوق دبلوم مربي- إجازة مھنیة- دبلوم
مفتش – دبلوم السلك العالي االنترنت +  مباراة

البرید الرباط المعھد الملكي لتكوین أطر الشبیبة 
IRFCJS  والریاضة

3 سنوات
سنتان بعد 
االجازة

• LP في تصمیم األزیاء
• MS في االبداع في مجال الموضة

مباراة االنترنت الدارالبیضاء
المدرسة العلیا لإلبداع والموضة

(الطلبة یساھمون في مصاریف 
CMA (التكوین

3 سنوات
• اجازة مھنیة

LMD اعتماد نظام مباراة االنترنت + 
البرید الدارالبیضاء

المدرسة العلیا لصناعات النسیج
واأللبسة ESITH (الطلبة یساھمون 

في مصاریف التكوین)

سنتان • تقني متخصص انتقاء + 
مباراة االنترنت الدارالبیضاء، 

القنیطرة، طنجة
معھد التكوین في مھن صناعة

IFMIA السیارات

سنتان • تقني متخصص انتقاء + 
مباراة

االنترنت + 
وضع الملف 
بالمعھد

الدارالبیضاء
معھد المتخصص في مھن معدات
الطائرات ولوجیستیك المطارات 

ISMALA

سنتان • تقني
• تقني متخصص

انتقاء + 
مباراة البرید

الدار البیضاء، 
طنجة، أكادیر، 
تاوریرت

المعاھد المتخصصة في مھن النقل 
ISMTL الطرقي واللوجیستیك

سنتان • تقني متخصص انتقاء + 
مباراة البرید

مراكش، وجدة، 
أكادیر، فاس

معاھد أخرى سیتم 
فتحھا في كل من 

الرباط، الدار البیضاء 
والعیون

معاھد تكوین التقنیین المتخصصین 
ISTP في األشغال العمومیة

سنتان • تقني متخصص انتقاء + 
مباراة البرید مكناس

معھد تكوین التقنیین المتخصصین 
في التعمیر والھندسة المعماریة 

IFTSAU

طریقة الترشیح       المدینة        
(مركز التكوین) مدة التكوینالمؤسسة أو المعھد الدبلوم المحصل علیھ طریقة 

الولوج

العلوم و التكنولوجیات
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سنتان • تقني متخصص انتقاء + 
مباراة البرید

القنیطرة- سال- 
المحمدیة- تیفلت - 
سطات- مراكش- 

الراشیدیة- 
بركان - بني مالل- 
مكناس - تاونات - 
خنیفرة - تازة

IFTA معاھد التكوین التقني الفالحي

سنتان • تقني متخصص انتقاء + 
مباراة

االنترنت + 
وضع الملف 
بالمعھد

العدید من المدن المعاھد المتخصصة للتكنولوجیا 
ISTA التطبیقیة

سنتان • تقني متخصص انتقاء + 
مباراة االنترنت

وجدة (ستفتح معاھد 
أخرى بكل من طنجة 

وورزازات)

معھد التكوین في مھن الطاقات
  المتجددة والنجاعة الطاقیة 

IFMEREE

سنتان • تقني متخصص انتقاء + 
مباراة البرید الدارالبیضاء AAT أكادیمیة الفنون التقلیدیة

سنتان • تقني في الصید الساحلي انتقاء + 
مباراة البرید

آسفي - طانطان - 
العیون- الحسیمة - 

العرائش

معاھد تكنولوجیا الصید البحري 
ITPM

سنتان • تقني متخصص انتقاء + 
مباراة

االنترنت + 
البرید

مراكش – أكادیر - 
المحمدیة

معاھد المتخصصة في التكنولوجیا 
ISTAHT السیاحیة

األكادیمیة الملكیة
العسكریة ARM  (خاص  بالذكور)

  ARM ضباط القوات المساعدة
(خاص  بالذكور)

بن جریر ERI المشاة
القنیطرة CI/TAP المظلیین
الرباط CS/FAR الریاضة
مكناس CIB المدرعات

الدار البیضاء CIFT النقل
تمارة ERC الخیالة
سال CI.INT التموین

القنیطرة CIT اإلتصاالت
الدار البیضاء CFTSM العتاد
القنیطرة CIG الھندسة
فاس CI.AR المدفعیین
الرباط CISS المصالح االجتماعیة
مراكش PNN القوات الجویة

بنسلیمان القوات المساعدة شعبة التأطیر 
ECFA

دركي مراكش GEGR الدرك الملكي

من 2 الى 3 
سنوات

انتقاء + 
مباراة البرید

مدة التكوین الدبلوم المحصل علیھ طریقة 
الولوج طریقة الترشیح       المدینة        

(مركز التكوین)

المدارس العسكریة و شبھ العسكریة

دبلوم الدراسات الجامعیة والعسكریةمكناس
(DEUM) - رتبة ضابط

3 سنوات
+

سنة تكوین
عسكري

مدة التكوین الدبلوم المحصل علیھ طریقة 
الولوج طریقة الترشیح       المدینة        

(مركز التكوین) المؤسسة

المؤسسة أو المعھد

ضابط صف

العلوم و التكنولوجیات
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