
 

  جدول تتبع المباريات فريق دليلي 

رة و التي بامكانھم الترشح لھا و تدوين مالحظاتھم و تاريخ تسجليھم في ھذا الجدول مھم جدا لتالميذ السنة الثانية باكالوريا حيث سيساعدھم أثناء ترشيحھم للمباريات معرفة المدارس و المعاھد العليا المتوف

 ... المباراة 

 الجدول يجب طبع ھذا

    المدارس العسكرية و شيه العسكرية  

 ھل تم انتقائك 

 الجتياز المباراة

ھنا تقوم بتدوين مالحظاتك حول : مالحظات

رقم سري معين، كود : ترشيحك في المباراة مثال

 ..... حصلت عليه عند تسجيلك عبر األنترنيت 

تاريخ تسجيلك في 
 المباراة

ھل قمت بالتسجيل 
 في المباراة

طريقة التسجيل في 
 المباراة

آخر أجل للتسجيل 
 في المباراة

 اسم المؤسسة أو المعھد الشعبة المطلوبة

 عبر البريد    

فتح مباراة لإلنخراط 
بالنسبة لحاملي 
دبلوم التمريض 
 وتقنيات الصحة

 ‐ذكور‐ ضباط القوات المساعدة  جميع الشعب

    
لم يتم االعالن بعد  عبر البريد

المباراةعن   GEGRالدرك الملكي  جميع الشعب 

 عبر البريد    
لم يتم االعالن بعد 

 سلك  ERAالمدرسة الملكية الجوية  SM عن المباراة

 الطيران و الھندسة و سلك االجازة

 عبر البريد    
لم يتم االعالن بعد 

  ERNالمدرسة الملكية البحرية  SM عن المباراة

 سلك الھندسة و سلك االجازة



 عبر البريد    
لم يتم االعالن بعد 

طبيب  ERSSMالصحة العسكرية  SM ‐ PC ‐ SVT عن المباراة

 ضابط عسكري

 عبر البريد    
لم يتم االعالن بعد 

 جميع الشعب عن المباراة
 األكاديمية الملكية

 سلك الضباط ARMالعسكرية 

 عبر البريد    
لم يتم االعالن بعد 

 SM ‐ PC ‐ SVT عن المباراة
 القوات الجوية ضباط الصف  

 PERSONNEL NON  تخصص

NAVIGANT 

 عبر البريد    
لم يتم االعالن بعد 

 SM ‐ PC ‐ SVT عن المباراة
 القوات الجوية ضباط الصف 

 FUSILIER تخصص 
COMMANDO 

 

 عبر البريد    
لم يتم االعالن بعد 

 SM ‐ PC ‐ SVT عن المباراة
 البحرية الملكية ضباط الصف 

 PERSONNEL  تخصص

NAVIGANT 

 عبر البريد    
لم يتم االعالن بعد 

 SM ‐ PC ‐ SVT عن المباراة
 البحرية الملكية ضباط الصف 

FUSILIER MARIN تخصص 

 عبر البريد    
لم يتم االعالن بعد 

 جميع الشعب عن المباراة

 سلك ضباط الصف  ERIالمشاة  

 (ذكور)

 عبر البريد    
لم يتم االعالن بعد 

 جميع الشعب عن المباراة

سلك  CI/TAPالمظليين 

 (ذكور)ضباطالصف 

 عبر البريد    
لم يتم االعالن بعد 

 جميع الشعب عن المباراة

سلك  CS/FARالرياضة 

 (ذكور و إناث)ضباطالصف



 عبر البريد    
لم يتم االعالن بعد 

 جميع الشعب عن المباراة

 سلك ضباط الصف CIBالمدرعات 

 (ذكور)

 عبر البريد    
لم يتم االعالن بعد 

 SM ‐ PC ‐ SVT عن المباراة
 سلك ضباط الصف  CIFTالنقل 

 (ذكور)

 عبر البريد    
لم يتم االعالن بعد 

 جميع الشعب عن المباراة

 سلك ضباط الصف ERCالخيالة 

 (ذكور)

 عبر البريد    
لم يتم االعالن بعد 

 جميع الشعب عن المباراة

 سلك ضباط الصف  CI.INTالتموين 

 (ذكور و إناث)

 عبر البريد    
لم يتم االعالن بعد 

 المواصالت السلكية و الالسلكية    SM ‐ PC ‐ SVT عن المباراة

CIT  (ذكور)سلك ضباط الصف 

 عبر البريد    
لم يتم االعالن بعد 

 ضباط الصف  سلك  CFTSMالعتاد  SM ‐ PC ‐ SVT عن المباراة

 (ذكور)

 عبر البريد    
لم يتم االعالن بعد 

 سلك ضباط الصف  CIGالھندسة  SM ‐ PC ‐ SVT عن المباراة

 (ذكور)

 عبر البريد    
لم يتم االعالن بعد 

 SM ‐ PC ‐ SVT عن المباراة
سلك ضباط  CI.ARالمدفعيين 

 (ذكور)الصف 

 عبر البريد    
لم يتم االعالن بعد 

المباراةعن   SM ‐ PC ‐ SVT 
سلك ضباط  ERPPالتمريض 

 (ذكور و إناث)الصف 

 عبر البريد    
لم يتم االعالن بعد 

 جميع الشعب عن المباراة

سلك  CISSالمصالح االجتماعية 

 (إناث)ضباط الصف 



 عبر البريد    
لم يتم االعالن بعد 
 عن المباراة

 جميع الشعب
 القوات المساعدة شعبة التأطير 

ECFA  (ذكور)سلك ضباط الصف 

 

 ھل تم انتقائك 

 الجتياز المباراة

ھنا تقوم بتدوين مالحظاتك حول : مالحظات

رقم سري معين، كود : ترشيحك في المباراة مثال

 ..... حصلت عليه عند تسجيلك عبر األنترنيت 

تاريخ تسجيلك في 
 المباراة

ھل قمت بالتسجيل 
 في المباراة

طريقة التسجيل في 
 المباراة

آخر أجل للتسجيل 
 في المباراة

 اسم المؤسسة أو المعھد الشعبة المطلوبة

 جميع الشعب 2020-05-31 عبر البريد    

 المدرسة العليا للفنون الجميلة 

ESBA 

    
 عبر األنترنيت تم وضع 

ملف التسجيل بعد االنتقاء 
 للمقبولين في المباراة

17-05-2020 
SM ‐ PC ‐ SVT ‐ 

ECO ‐ SGC  المعھد العالي للتجارة و المقاوالت 

ISCAE 

    
 عبر البريد

11-09-2020 

 AATأكاديمية الفنون التقليدية  جميع الشعب

 جميع الشعب 2020-06-04 عبر األنترنيت فقط    

منحة التفوق من المؤسسة 

 FMEالمغربية للطالب 

 
   

 عبر األنترنيت و ارسال 

 ملف الترشيح للمدرسة

لم يتم 
تحديد 
اخر اجل 
)التسجيل 
بدا في 
ھذا 
 المعھد(

SM ‐ PC ‐ SVT ‐ 
ECO ‐ SGC 

المدرسة العليا لصناعات 

الطلبة يساھمون )النسيجواأللبسة 

 ESITH( في مصاريف التكوين

عبر األنترنيت و وضع      
 ملف الترشيح بالمدرسة

لم يتم 
االعالن 
بعد عن 
 المباراة

SM ‐ PC ‐ SVT ‐ STE 
‐ STM 

 المتخصص في مھن معدات معھد

 الطائرات ولوجيستيك المطارات 

ISMALA 



 2020-08-28 عبر األنترنيت فقط    

SM ‐ PC ‐ SVT ‐ STE 
‐ STM  معھد التكوين في مھن

 IFMIAصناعةالسيارات 

 عبر البريد    

لم يتم 
االعالن 
بعد عن 
 المباراة

 منح الدراسة في اليابان حسب نوع المنحة

عبر األنترنيت و وضع      
 ملف بالثانوية

لم يتم 
االعالن 
بعد عن 
 المباراة

SM ‐ PC ‐ SVT ‐  
ECO ‐ SGC ‐ STE ‐  

STM 
 األقسام التحضيرية للمدارس العليا 

CPGE 

 عبر األنترنيت و ارسال     

 ملف الترشيح للمعھد

لم يتم 
االعالن 
بعد عن 
 المباراة

 جميع الشعب
 و االتصال المعھد العالي لإلعالم 

ISIC 

 عبر البريد    

لم يتم 
االعالن 
بعد عن 
 المباراة

SM ‐ PC ‐ SVT ‐ STE 
‐ STM 

 EAMمعھد المعادن بتويسيت 

 عبر األنترنيت و ارسال     

 ملف الترشيح للمعھد

لم يتم االعالن بعد 
 عن المباراة

SM ‐ PC ‐ SVT ‐  
AGRO  معھد الحسن الثاني للزراعة و

 IAVالبيطرة 

 

 عبر البريد    

لم يتم االعالن بعد 
 عن المباراة

 جميع الشعب

 المعھد العالي للفن المسرحي 

 ISADACوالتنشيط الثقافي 

 عبر األنترنيت و ارسال     

 ملف الترشيح للمعھد

لم يتم االعالن بعد 
 عن المباراة

SM ‐ PC ‐ SVT ‐  
AGRO  المدرسة الوطنية للفالحةENAM 

 فقط عبر األنترنيت    

لم يتم االعالن بعد 
 عن المباراة

 BTSأقسام شھادة التقني العالي  جميع الشعب



 عبر البريد    

لم يتم االعالن بعد 
 عن المباراة

 جميع الشعب

المعھد الوطني لعلوم اآلثار 

 INSAPوالتراث 

 2020-08-06 عبر األنترنيت فقط    
SM ‐ PC ‐ SVT ‐ STE 

‐ STM 
 الطاقات معھد التكوين في مھن

 المتجددة والنجاعة الطاقية   

IFMEREE 

 عبر األنترنيت فقط    

05-06-2020 
 

SM ‐ PC ‐ SVT ‐ 
ECO ‐ SGC  المدارس الوطنية للتجارة و

 ENCGالتسيير 

 عبر األنترنيت فقط    

لم يتم االعالن بعد 
 عن المباراة

SM ‐ PC ‐ SVT ‐ STE 
‐ STM  المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية 

ENSA 

 عبر األنترنيت فقط    

لم يتم االعالن بعد 
 عن المباراة

SM ‐ PC ‐ SVT ‐ STE 
‐ STM  المدرسة العليا للفنون و المھن 

ENSAM 

 عبر األنترنيت فقط    

لم يتم االعالن بعد 
 عن المباراة

SM ‐ PC ‐ SVT  كليات الطب و الصيدلةFMP 

 عبر األنترنيت فقط    

لم يتم االعالن بعد 
 عن المباراة

SM ‐ PC ‐ SVT  كلية طب األسنانFMD 

 عبر األنترنيت فقط    

لم يتم االعالن بعد 
 عن المباراة

SM ‐ PC ‐ SVT  كلية الصيدلةPHARMACIE 

 عبر األنترنيت فقط    
لم يتم االعالن بعد 
 عن المباراة

SM ‐ PC ‐ SVT ‐  
ECO ‐ SGC ‐ STE ‐  

STM  المدرسة الوطنية للھندسة

 ENAالمعمارية 

 عبر األنترنيت و ارسال     

 ملف الترشيح للمعھد

لم يتم االعالن بعد 
 عن المباراة

 جميع الشعب
 المعھد العالي لمھن السمعي

 ISMACالبصري والسينما    



 عبر األنترنيت فقط    
لم يتم االعالن بعد 
 عن المباراة

 جميع الشعب
المنحة العادية المقدمة من طرف 
 الدولة

 عبر األنترنيت فقط    
لم يتم االعالن بعد 
 عن المباراة

SM ‐ PC ‐ SVT ‐ STE 
‐ STM  معھد المعادن بمراكشIMM 

 

    

 عبر األنترنيت فقط
لم يتم االعالن بعد 
 عن المباراة

 مراكش

 ‐  FST SMكليات العلوم و التقنيات 

PC ‐ SVT ‐ STE ‐ STM 

    
 المحمدية

    
 سطات

    
 بني مالل

    
 فاس

    
 طنجة

    
 الرشيدية



    
 الحسيمة

    

 عبر األنترنيت فقط
لم يتم االعالن بعد 
 عن المباراة

 وجدة

 EST المدارس العليا للتكنولوجيا  

SM ‐ PC ‐ SVT ‐ STE ‐ STM      
‐ ECO ‐ SGC 

    
 فاس

    
 مكناس

    
 أسفي

    
 برشيد

    
 الدارالبيضاء

    
 سال

    
 أكادير

    
 الصويرة



    
 كلميم

    
 بني مالل

    
 العيون

    
 القنيطرة

    
 سيدي بنور

    
 خنيفرة

 عبر البريد    

لم يتم تحديد اخر 
اجل )التسجيل 
بدا في ھذا 
 المعھد(

 جميع الشعب

 المعھد الوطني للفنون الجميلة 

INBA 

 عبر األنترنيت و ارسال     

 ملف الترشيح للمعھد

لم يتم االعالن بعد 
 عن المباراة

SM ‐ PC ‐ SVT ‐ 
STE ‐ STM  المعھد العالي للدراسات البحرية 

ISEM 

 عبر األنترنيت فقط    

لم يتم االعالن بعد 
 المباراةعن 

SM ‐ PC ‐ SVT ‐ 
LETTRE ‐ SH  المعاھد العليا للمھن التمريضية

 ISPITSوتقنيات الصحة 

 



 عبر البريد    

لم يتم االعالن بعد 
 عن المباراة

 جميع الشعب

 المعھد الوطني للعمل االجتماعي 

INAS 

 عبر األنترنيت أو البريد    

لم يتم االعالن بعد 
 عن المباراة

SM ‐ PC ‐ SVT ‐ 
LETTRE ‐ SH  المدرسة العليا لألساتذةENS 

 عبر األنترنيت فقط    

لم يتم االعالن بعد 
 عن المباراة

SM ‐ PC ‐ SVT ‐ 
STE ‐ STM  المدرسة العليا لتكوين أساتذة

 بالرباط ENSETالتعليم التقني 

 عبر األنترنيت فقط    
لم يتم االعالن بعد 
 عن المباراة

SM ‐ PC ‐ SVT ‐ 
STE ‐ STM  المدرسة العليا لتكوين أساتذة 

 بالمحمدية ENSETالتعليم التقني 

 عبر األنترنيت فقط    

لم يتم االعالن بعد 
 عن المباراة

SM ‐ PC ‐ SVT 
مباراة مساعد أسنان بكلية طب 
 األسنان الرباط

 عبر األنترنيت فقط    

لم يتم االعالن بعد 
 عن المباراة

SM ‐ PC ‐ SVT 
صانع أسنان بكلية طب  مباراة

 األسنان الرباط

 عبر األنترنيت فقط    

لم يتم االعالن بعد 
 عن المباراة

SM ‐ PC ‐ SVT 
مباراة مساعد أسنان بكلية طب 
 األسنان الدار البيضاء

 عبر األنترنيت فقط    

لم يتم االعالن بعد 
 عن المباراة

SM ‐ PC ‐ SVT 
مباراة صانع أسنان بكلية طب 

 الدار البيضاء األسنان

 عبر األنترنيت و ارسال     

 ملف الترشيح للمعھد

لم يتم االعالن بعد 
 عن المباراة

SM ‐ PC ‐ SVT ‐  
AGRO 

 معھد الحسن الثاني ‐مركب البستنة 

 أكادير ‐للزراعة و البيطرة 

IAVCHA 

 عبر األنترنيت فقط    

لم يتم االعالن بعد 
 عن المباراة

 FSEكلية علوم التربية  جميع الشعب



    
 عبر األنترنيت و ارسال 

 ملف الترشيح للمعھد

لم يتم االعالن بعد 
 عن المباراة

 مراكش

 معاھد المتخصصة في التكنولوجيا 

 عبر األنترنيت و ارسال      جميع الشعب ISTAHTالسياحية 

 ملف الترشيح للمعھد

لم يتم االعالن بعد 
 عن المباراة

 أكادير

 عبر األنترنيت و ارسال     

 ملف الترشيح للمعھد

لم يتم االعالن بعد 
 عن المباراة

 المحمدية

 عبر األنترنيت و ارسال     

 ملف الترشيح للمعھد

لم يتم االعالن بعد 
 عن المباراة

 جميع الشعب
المعھد الملكي لتكوين أطر الشبيبة 

 IRFCJSوالرياضة  

 عبر البريد    

 لم يتم االعالن بعد
 عن المباراة

 جميع الشعب

 مؤسسة دار الحديث الحسنية 

EDHH 

 عبر البريد    
لم يتم االعالن بعد 
 عن المباراة

SM ‐ PC ‐ SVT ‐  
AGRO 

المعھد الملكي للتقنيين 

 المتخصصين في المياه والغابات 

IRTSEF 

 عبر األنترنيت فقط    

لم يتم االعالن بعد 
 عن المباراة

SM ‐ PC ‐ SVT ‐ 
STE ‐ STM  المعھد العالي للصيد البحريISPM 

 عبر األنترنيت فقط    

لم يتم االعالن بعد 
 عن المباراة

SM ‐ PC ‐ SVT  
 المعھد العالي لعلوم الصحة بسطات 

I3S 

 عبر األنترنيت و ارسال     

 ملف الترشيح للمعھد

لم يتم االعالن بعد 
 عن المباراة

SM ‐ PC ‐ SVT ‐ 
ECO ‐ SGC  المعھد العالي الدولي للسياحةISIT 

 عبر األنترنيت فقط    
لم يتم االعالن بعد 
 عن المباراة

SM ‐ PC ‐ SVT ‐ 
AGRO‐ ECO ‐ SGC  معھد علوم الرياضةISS 



 عبر البريد    

لم يتم االعالن بعد 
 عن المباراة

SM ‐ PC ‐ SVT ‐ 
STE ‐ STM  معاھد تكنولوجيا الصيد البحري 

ITPM 

 عبر البريد    
لم يتم االعالن بعد 
 عن المباراة

SM ‐ PC ‐ SVT  
 معھد تكوين التقنيين المتخصصين 

 في التعمير والھندسة المعمارية 

IFTSAU 

 عبر البريد    
لم يتم االعالن بعد 
 عن المباراة

SM ‐ PC ‐ SVT ‐ 
STE ‐ STM  معاھد تكوين التقنيين المتخصصين

 ISTPفي األشغال العمومية 

 عبر األنترنيت فقط    
لم يتم االعالن بعد 
 عن المباراة

SM ‐ PC ‐ SVT ‐ 
AGRO‐ ECO ‐ SGC  المعھد الوطني للتھيئة و التعمير 

INAU 

 عبر البريد    

لم يتم االعالن بعد 
 عن المباراة

SM ‐ PC ‐ SVT ‐ 
STE ‐ STM منح الدراسة بتونس 

 عبر البريد    

لم يتم االعالن بعد 
 المباراةعن 

SM ‐ PC ‐ SVT ‐ 
STE ‐ STM منح الدراسة األردن 

 عبر البريد    

لم يتم االعالن بعد 
 عن المباراة

SM ‐ PC ‐ SVT ‐ 
STE ‐ STM منح الدراسة السنغال 

 عبر البريد    

لم يتم االعالن بعد 
 عن المباراة

SM ‐ PC ‐ SVT ‐ 
STE ‐ STM منح الدراسة سلطنة عمان 

 البريدعبر     

لم يتم االعالن بعد 
 عن المباراة

 جميع الشعب

منحة التفوق من مؤسسة محمد 
 عواد للتكافل

عبر األنترنيت و ارسال     
 ملف الترشيح للمؤسسة

لم يتم االعالن بعد 
 عن المباراة

 منح مؤسسة محمد السادس جميع الشعب
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