
 

 

 

 

 Tél. : (212) 0537 57 78 00 /  Fax : (212) 0537 57 79 01 

www.tourisme.gov.ma 

الرباط  -الرياض مركز األعمال، شارع النخيل، حي   Centre d’affaires, Av. Ennakhil, Hay Ryad-Rabat 

 

 

 

 
 

 

 عن مباراة  إعـــــــالن
 لولوج مؤسسات التكوين الفندقي والسياحي

  2016 - 2015برسم الموسم الدراسي 

 
 

الدراسي  برسم الموسم والسياحيي الفندقمؤسسات التكوين  مباراة لولوج وزارة السياحةتنظم          

 حسب الجدول التالي:   2015يوليوز  02و 01أيام  وذلــك 2015-2016
 

 2015 يوليوز 01األربعاء 

 (التقنــي المتخصص مستــوى).1

 

 المباراة ختباراتا شروط الولوج الشعبة المؤسسة
المعهد المتخصص 

 بالمحمدية
مساعد مدير شعبة 
 المطعمة 

  بكالوريا )جميع
التخصصات( أو دبلوم التقني 

 الفندقي والسياحي

 26  سنة على األكثر عند
سنة  30بداية التكوين وأقل من 

بالنسبة للحاصلين على 
  .(*)اإلجازة

 اختبار كتابي
    :موضوع في اللغة العربية

 01معامل 
   :موضوع في اللغة الفرنسية

 02معامل 
 اختبار شفوي

 

المعهد المتخصص 
  بأكادير

 : الفندقة تخصص
مساعد مدير شعبة 
 اإليواء  

 المعهد المتخصص
 مراكش ب

شعبة مساعد مدير 
 اإليواء 

 شعبة التنشيط السياحي

  الحاصلون على شهادة
و الذين ال يتعدى الباكالوريا 

أو دبلوم التقني سنة   26عمرهم 
أوما يعادله بالنسبة لشعبة "التنشيط 

 السياحي"، 

 زة والذين الحاصلون على اإلجا
 ,سنة 30ال يتعدى عمرهم 

 على شهادة  الحاصلون
و الذين ال يتعدى الباكالوريا 

أو دبلوم التقني سنة   26عمرهم 
أو ما اإليواء /  اإلستقبالتخصص 

يعادله بالنسبة لشعبة " مساعد 
  " )*( مدير اإليواء

 

 
 
 
 
 
 

 المملكة المغربية
 

وزارة السياحة   

 مديرية الموارد و التكوين
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 2015يوليوز  01ألربعاء ا
 
 مستــوى  التأهيل. 2
 
 
 

 اختبارات المباراة شروط الولوج الشعبة المؤسسة
مركز التأهيل الفندقي والسياحي 

 بتواركة
شعبة المطعمة 

 التقليدية
  مستوى أدناه السنة الثالثة من

التعليم الثانوي اإلعدادي      
أو شهادة التخصص   بكاملها

 في مجــــال الفندقــــة.

  25أال يتجاوز عمر الطالب 
 )*(سنة عند بداية التكوين. 

 اختبار كتابي
    :موضوع في اللغة العربية

 01معامل 
   :موضوع في اللغة الفرنسية

 02معامل 
 اختبار شفوي

 

مركز التأهيل الفندقي والسياحي 
 () أصيال ، بنسليمان

شعبة الطبخ، المطعمة 
 وخدمة الطوابق

مركز التأهيل الفندقي والسياحي 
 (ء)الدار البيضا

شعبة الطبخ، المطعمة 
 وخدمة الطوابق

 

 
 2015يوليوز  02الخميس 

 
 )مستــوى التقنــي( .3    
 

 اختبارات المباراة الولوجشروط  الشعبة المؤسسة
المعهد المتخصص 

 بمراكش
 

شعبة المطبخ ، المطعم، 
 اإلستقبال

 السنة إتمام أدناه مستوى

 دبلوم أو باكالوريا الثانية

 المهني       التأهيل

 الفندقي.

الطالب  عمر يتجاوز أال

 بداية عند سنة 30

 )*(التكوين

 

 اختبار كتابي
    :موضوع في اللغة العربية

 01معامل 
   :موضوع في اللغة الفرنسية

 02معامل 
 اختبار شفوي

 

شعبة المطبخ ، المطعم،  المعهد المتخصص بالمحمدية
 الحلويات

شعبة المطبخ،  المعهد المتخصص بأكادير
 المطعم، الحلويات

 

 -معهد التكنولوجيا بفاس 
 أنس

شعبة المطبخ ، المطعم،  
 الحلويات، اإلستقبال

التكنولوجيا بورزازات،  معهد
 معهد أرفود

 شعبة المطبخ ، المطعم. 
 

التكنولوجيا  معاهد
أطلس، –)فاس 

 الجديدة، طنجة ، سال(.

المطعم،  المطبخ،شعبة 
 اإليواء

شعبة المطبخ ، المطعم،  معهد التكنولوجيا بالسعيدية
 الحلويات، اإليواء
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 ()مستــوى التقنــي

 

 الهاتف العنوان المؤسسة
معهــد التكنولوجيــا الفندقيــة       

  بسال،والسياحيــة 
حي   -1584ص.ب  -شارع ابن الهيثم

  سال ،االنبعاث
0537 80 94 55/60 

معهــد التكنولوجيــا الفندقيــة       
 ، )**(أناس بفاسوالسياحيــة 

  0535604915 فاس 1539 ص ب 

معهــد التكنولوجيــا الفندقيــة والسياحيــة 
 ، أطلس بفاس

 0535641497 فاس 1546ص.ب 

معهــد التكنولوجيــا الفندقيــة       
 بورزازات والسياحيــة 

 -89شارع موالي رشيد ، ص.ب 
 -ورزازات

0524 88 23 47/68 23 

المعهــد المتخصص للتكنولوجيــا       
 (**) ديربأكاالتطبيقية الفندقيــة والسياحيــة 

– 353شارع موالي عبد هللا   ص.ب 
 -ديرأكا

0528 84 56 37/30 06 

معهــد التكنولوجيــا الفندقيــة       
  بالسعيدية،والسياحيــة 

ص.ب.  شــارع محمد الخامـــس بالسعيديــة
 السعيدية  -119

   

0536 62 55 36/38 

معهــد التكنولوجيــا الفندقيــة       
 بالجديدة والسياحيــة

 65 30 34 0523 الجديدة 33شارع األمم المتحدة، ص.ب 

 لتكنولوجيــال المتخصص  معهــدال         
 (**)بمراكش الفندقيــة والسياحيــة التطبيقية

 0524420980/79  -مراكش -556شارع فرنسا ص.ب. 

معهــد التكنولوجيــا الفندقيــة       
 بطنجةوالسياحيــة 

 68 94 94 0539 طنجة 175زنقة الدكتور فرج ، ص.ب 

معهــد التكنولوجيــا الفندقيــة والسياحيــة 
  بأرفود

 61/60 64 57 0535 طريق الريصاني ، أرفود

المعهــد المتخصص للتكنولوجيــا التطبيقية 
 (**) بالمحمديةالفندقيــة والسياحيــة 

 78/79 40 31 0523 ، المحمدية 155ص ب  لرئيسيةا

 
 ()مستــوى التقنــي المتخصص

 

 الهاتف العنوان المؤسسة
المعهــد المتخصص للتكنولوجيــا التطبيقية 

 (**)بالمحمدية،الفندقيــة والسياحيــة 
 78/79 40 31 0523 ، المحمدية155ص ب  لرئيسيةا  

المعهــد المتخصص للتكنولوجيــا التطبيقية 
 (**)بأكاديرالفندقيــة والسياحيــة 

– 353شارع موالي عبد هللا   ص.ب 
 -ديرأكا

0528 84 56 37/30 06 

 لتكنولوجيــال المتخصص  معهــدال
الفندقيــة والسياحيــة  التطبيقية
 (**)بمراكش

 80/79 09 42 0524  -مراكش -556شارع فرنسا ص.ب. 

 
 

 
 

لالطالع على الئحة المترشحين الذين تم قبولهم المرجو زيارة الموقع االلكتروني لوزارة السياحة: 
http://www.tourisme.gov.ma  

 

 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

   2015شتنبر  10في السن المطلوب )*(       

     ويتم التوجيه للشعب المذكورة أعاله منذ السنة األولى  "،الكفاءاتالمقاربة عن طريق "مناهج تربوية ترتكز على  )**(    
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