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ò��û¾a@ @�ß‹Ûa@ @òäí‡¾a@ @ÉÓì¾a@ïãë�ØÛ⁄a@ëc@æaìäÈÛa@ @
òÔí‹ @
xìÛìÛa@ @

âìÜi‡Ûa@ @
ñ‡ß@

åíìØnÛa@ @

 وا���وم ا�داب ����
  FLSH  ������ا

 ا ���ط�ب ���طق ��ب ا���را�� ا��وز�� �را��ة ��ب
  .ا���و�� ا���ظ���� ا��ذ�رة "&ل �ن ���� $�ل ا�"�!�

  �$�(ر
 ا����� ا������� ا�درا��ت د$�وم �

DEUG…........................... 

 LF  ا+����� ا�درا��ت �� ا��زة �

 ..................  LP ا��,��� ا��زة �

 ..........................   M ا�����ر �

 ............  MS ا���"!ص ا�����ر �

 ..........................  D ا�د��وراه �

  

  
  ����ن

  ��وات 3

  ��وات 3

  ��وات 5

  ��وات 5

  ��وات 8

 ا����و��� ا���وم ����
 وا /�!�د��
  وا �������

FSJES  ر)�$�  

 ا����ددة ا�����
  )ا���را�� ���وز�� "�1�� �0ر( �دن �دة ��  FP  ا��"!!�ت

  �$�(ر
/  

  ا����ء

  �$�(ر  ا�داود��ت 1483:ب.ص ا����5 �&ل (�رع  �را�ش  FLA  ا��ر$�� ا���� ����

  �$�(ر  95:ب.ص ا�طر�س ا�"��ق �$د �,7  �طوان  FO  ا�د�ن أ!ول ����

 ���� / ا�(ر��� ����
  �$�(ر  و���رة رآ�د� ، ��س �ن �ل ��  FC  ا�(ر��� ا���وم

 ا��د�ث دار �ؤ���
�����  ��وات 4  ا������ ا��د�ث دار إ��زة  �$�راة www.edhh.org  ا�ر$�ط EDHH  ا�

 www.fse.ac.ma  ا�ر$�ط FSE  ا��ر$�� ��وم ����
 ا����ء
 +
  �$�راة

  ��وات 3  �,��� إ��زة -  إ��زة

 ا��,و�� ا��را�ز
 ا��ر$�� ��,ن

  وا���و�ن

Ô×‰<Øéâ`i<†�_<íòéâ<‹è…‚jÖ] :و�?@ �?� ��5?وح ����?� ا�?�زة (?,�دة 
 أو ا�???�زة (???,�دة أو ���د�,???�، �???� أو ���ر$�???� ا������???� ا���???��ك �???�

 �?� أو ا��,��� ا��زة (,�دة أو ا+����� ا�درا��ت �� ا��زة (,�دة
  .إ�داھ� ���دل

  �$�راة

 ا+و�?� ������م ا��ر$وي ا��Dھ�ل (,�دة ــ
 ا $�دا�G؛ وا�����م

 �����?????�م ا��ر$?????وي ا��Dھ�?????ل (?????,�دة ـ????ـ
 ا�دادي؛ ا���Hوي

 �����?????�م ا��ر$?????وي ا��Dھ�?????ل (?????,�دة ـ????ـ
  .ا��Dھ��� ا���Hوي

  وا�دة ���

Ô×‰<�– <l^è…^fÚ<ˆè�jÖ]  :و�?@ �?� ��5?وح   ����?� ا����?�ر (?,�دة 
 ��??�دل �??� أو ا�دو�??� �,�??دس د$�??وم أو ا���"!??ص ���??�را� (??,�دة أو

 إ�داھ�

  )2( ����ن  ا��Dھ��� ا���Hوي ������م �$رز أ���ذ  �$�راة

 ا�وط�� ا���,د
  ��وات 4  �,دا�� د$�وم  �$�راة www.minculture.gov.ma/fr/inba.htm  �طوان INBA  ا������ ���5ون

 ا����� ا��در��
 ESBA  ا������ ���5ون

 ا�دار
  ��وات 4  ا������ ا��5ون د$�وم  �$�راة  435: ب.ص ا�را(دي (�رع  ا�$��1ء

 ��5ن ا����� ا���,د
�� وا���(�ط ا���ر

����H�ا  
ISADAC ا�ر$�ط  

www.minculture.gov.ma/fr/isadac.ht

m  

 ا����ء
 +
  �$�راة

 4 -2  2 ا���ك د$�وم – 1 ا���ك د$�وم
  ��وات

 ��,ن ا����� ا���,د
 ا�$!ري ا�����

  وا������
ISMAC ا�ر$�ط  www.mincom.gov.ma/ismac 

 ا����ء
 +
  �$�راة

 �,�دس/ ��"!ص ����ر/�,��� إ��زة
  دو��

3  /5  /5  
  ��وات

 ���,��G ��ا�وط ا���,د
 www.inau.ac.ma   ا�ر$�ط INAU  وا�����ر

 ا����ء
 +
  �$�راة

  ��وات 3  �,��� إ��زة

 ا�وط�� ا���,د
  1168: ب.ص ا��ر�ري ز���  ط��� INAS  ا ������ ����ل

 ا����ء
 +
  �$�راة

  ��وات 4  ا���,د د$�وم

 ���وم ا�وط�� ا���,د
  www.minculture.gov.ma/fr/insap.htm  ا�ر$�ط INSAP  وا��راث ا��Hر

 ا����ء
 +
  �$�راة

 د$�وم – 2ا���ك د$�وم ـ 1ا���ك د$�وم
  3 ا���ك

 ��� ����ن
  �وق

 ا�$��1ء $��دار ا��و�1 أ��د����

 ا����� ا��در��
  وا��وI� �1$داع

Casa 

Moda 
Academy 

 ا�دار
  $��1ءا�

www.cma.ma 
 

 )ا���ون 	��رف �� ��ھ	ون ا�ط���(
    �$�راة

  LP �� وات 3  .ا+ز��ء �!��م��  

 ���ل �� ا$داع �� ��"!ص ����ر
  .ا��و�1

 $�د ����ن
  ا��زة

 ا����� ا���,د
  www.isic.ac.ma  ا�ر$�ط ISIC  وا �!�ل ��I&م

 ا����ء
 +
  �$�راة

  وا �!�ل ا�&م �� إ��زة
  ��وات LMD(  3 �ظ�م ا����د(

 ا����� ا���,د
 ا�($�$� أطر ���و�ن

  وا�ر���1
IRFCJS ا�ر$�ط  www.mjs.gov.ma  د$�وم -�,��� إ��زة -�ر$� د$�وم  �$�راة 

  ا����� ا���ك د$�وم – ��5ش
 ��� ����ن
  �وق

 ا�دو�� ا����� ا���,د
�������  

  )ا������ ا��د$�ر (�$�(
ISIT ط���  

www.isitt.ma 

  
  ��وات 3  ا���,د د$�وم  �$�راة
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ò��û¾a@ @�ß‹Ûa@ @ÉÓì¾a@ïãë�ØÛ⁄a@ëc@æaìäÈÛa@ @
òÔí‹ @
xìÛìÛa@ @

aâìÜi‡Û@ @
ñ‡ß@

åíìØnÛa@ @

 ا����� (,�دة أ/��م
 BTS  ا�����

  ا�ر$�ط ـ ا����ون ا��Dھ���� ا���Hو��
 ا�وط��� ا��ر$�� وزارة �!درھ� ا��� ا���ظ���� ا��ذ�رة را��( 

 ).��� �ل

  ا����ء

 �� ا����� ا����� (,�دة
  :ا������ ا��"!!�ت
  

 .ا�ط$��� و!���� ��ون �

  .ا�$!ري ا����� �

  ����ن

 ا���"!!� دا����ھ
 ا�طر/� ا���ل �,ن ��

  وا��و�����ك
ISMTL ء  ��ور�رت أ��د�ر، ط���، ا�$��1ء، ا�دار��ا��  +

  �$�راة

  ��"!ص ���� �

  ����ن  ���� �

 �� ا���"!!� ���ھد
 ا����د�� - أ��د�ر – �را�ش  ISTAH  ا������� ا����و�و���

+  ا����ء
  ����ن  ��"!ص ����  �$�راة

 ا���"!!� ا����ھد
 ���و�و���ا� ��

  ا��ط$����
ISTA  ء  �دن �دة��ا��  +

  ����ن  ��"!ص ����  �$�راة

 �� ا���"!ص ا���,د
  $ورززات ا������ �,ن

  
ISMC 

   45000 ورززات 43 ب.ص ا��!ر ز��� – ورززات
www.inscription-ofppt.ma 

+  ا����ء
  ����ن  ��"!ص ����+ ����  �$�راة

 

  تكوينات عسكرية وشبه عسكرية

˜—ƒnÛa@ @¾aò��û �ß‹Ûa@ @òÔí‹ @xìÛìÛa@ @âìÜi‡Ûa@ @ñ‡ß@åíìØnÛa@ @

 ERI �ر�ر $ن - ���(�ة ا������ ا��در�� ا��(�ة

  �$�راة+  ا����ء

 H&ث أو 2  !ف �1$ط
  ��وات

 CI/TAP ا����طرة ا����ورة – ا��ظ���ن ��و�ن �ر�ز ا��ظ���ن

 CS/FAR ا�ر$�ط - ا����ري ا�ر���1 ا��ر�ز ا�ر���1

 CIB ����س - ا������ ا������ ���وات" ا��!5��ت" �و�ن� �ر�ز ا��در��ت

 CIFT ا�$��1ء ا�دار – �رودة ��ن - "ا���ل" ��و�ن �ر�ز ا���ل

 ERC ���رة - ا������ ا������ ���وات ��"���� ا������ ا��در�� ا�"����

 ERM �����ن ا$ن - ا����د �� ا������ ا��در�� ا����د

 CI.INT �& - ا���و�ن �� ���و�نا �ر�ز ا���و�ن

K��!��ا ������� ا  
 ا���??????��� ���?????وات ا ������??????� ا��!?????��K أط??????ر ��?????و�ن �ر�?????ز
 .ا�ر$�ط -)CISS(ا������

CISS 

  أ(,ر 10  أ�ن ��رس IRP ا����طرة - ��(رط� ا����� ا���,د ا�(رط�

ا��د��� ا�و/���    ر/�ب EPC ا��د��� ا�و/��� �در�� 

  ��وات 3أو2  در�� GEGR �را�ش - ا����� ا�درك �دارس و����� ا�درك
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 : ألخرى مؤسسة من ختتلف العايل التعليم مؤسسات لوجل الترشيح طريقة .1

 ؛ األنترنيت عرب مواقعها على الترشيح تسجيل فقط تعتمد مؤسسات �

 العادي؛ الربيد عرب الترشيح ملف إرسال مع األنترنيت عرب مواقعها على الترشيح تسجيل تعتمد مؤسسات �

 .املؤسسة مبقر إيداعه أو العادي، الربيد عرب الترشيح ملف إرسال فقط تعتمد مؤسسات �

� ... 

 لذلك؛ احملددة اآلجال مراعاة مع ، مؤسسة بكل اخلاصة الترشيح مبسطرة االلتزام جيب .2

 الترشيح؛ باب فتح عن اإلعالن بعد إال الترشيح ملف ترسل ال .3

 هاإلي للرجوع الترشيح عملية يف ستحتاجها اليت الوثائق لتجميع ملفا خصص الترشيحات باب فتح اقتراب عند .4

  .احلاجة عند

  توجيهات في اإلعداد لإلمتحان 
@ @

�i‡m@åß�Ûa 

 رئيسي عامل الوقت إن التلميذ، عزيزي التلميذة، عزيزيت

 فاستعماله االمتحان، يف ومردوديتك أدائك حتديد يف

 من وميكنك األفكار تركيز على سيساعدك ناجع بشكل

 .ودائم جيد بشكل املهارات اكتساب

 السنة من مبكر وقت يف لالمتحان اإلعداد يف الشروع فعدم

 وقت يف اجلهد تكتيف إىل التالميذ ضببع يؤدي الدراسية

 السهر إىل اللجوء عرب وذلك االمتحان موعد قبل قصري

 وراء وتكون اإلرهاق يف تتسبب عوامل كلها وهذه الليلي،

 .وللمهارات للمعارف واهلش السطحي اإلكتساب

 الذي الكايف الوقت ختصيص البداية، ومند جيب، لذا

 عدد حتسابا خالل من لالمتحان اإلعداد يتطلبه

 .مناسب برنامج ووضع األيام وعدد األسابيع

 

áîÄäm@†a‡Ç⁄a@æbznßýÛ 
 

 بالنجـاح  التفاؤل لالمتحان اجليد اإلعداد منك يتطلب �

 الفشل؛ واستبعاد أوال

 علـى  التركيـز  جيـب  لالمتحـان،  اإلعـداد  فترات خالل �

 خـالل  اخلارجيـة  املـؤثرات  كافـة  عن واالبتعاد التحصيل

 قـد  اليت احلاسوب جهاز أو  التلفاز أو راديوال مثل ، عملك

 وقتك؛ من كبريا جزءا تستهلك

 

 مـادة  لكـل  ستخصصـها  الـيت  الزمنيـة  الفترة حتديد �

 وطبيعتها؛ أمهيتها حسب

 وذلـك  سـابقة  اختبارات على للتدريب وقت ختصيص �

 جمــال وكــل مــادة كــل حســب الفعلــي حتصــيلك لتقيــيم

 تعترضـك  قـد  الـيت  الصـعوبات  على الوقوف مع دراسي،

 االمتحان؛ تاريخ قبل لتجاوزها جمهوداتك توجيهو

 املعطيـات  أهـم  فيها تسجل بطاقات إعداد على العمل �

... هامـة  وتـواريخ  علميـة  ونظريـات  رياضـية  صـيغ  من

 احلاجة؛ عند وتوظيفها استرجاعها عليك ليسهل وذلك

 وخاصـة  منتظمـة  بصفة البطاقات هذه إىل الرجوع �

 املسـتمر  التنشيط ىعل ذلك  سيساعدك حيث النوم قبل

   لذاكرتك؛

 ممارسـة  خاللـه  ميكنـك  لالسـتراحة  وقـت  ختصيص �

 متعبة؛ تكون ال أن على الرياضية أو الترفيهية األنشطة

ــداد � ــاعي اإلع ــان اجلم ــن إذا( لالمتح ــار يف) أمك  إط

ــن جمموعــة ــرون األصــدقاء م ــنفس حيض ــان ل  االمتح

 .بينهم فيما وباالنسجام باجلدية ويتسمون

  مالحظات حول عملية الترشيح


