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نصوص عامة
مرسوم رقم   2.19.170صادرفي  23من رمضان  6( 1442ماي )2021
بتحديد  كيفيات االستفادة  من تصريح للتصوير الذاتي
املتعلق باإلنتاج السمعي البصري املوجه لخدمة الصحافة
اإللكترونية.

يتضمن التصريح الذي يسلم للمعني باألمر ،داخل األجل املشار
إليه في الفقرة أعاله ،مدة صالحيته واسم وعنوان الصحيفة
اإللكترونية واسم مدير نشرها.
وعالوة على ذلك ،يتضمن التصريح :
 التزام الصحيفة اإللكترونية بعدم التكفل بإنجاز محتوى سمعيبصري بناء على طلب الغير أو القيام لحسابه بأعمال التصوير
املتعلقة بعمليات تنفيذ اإلنتاج سواء كان ذلك بمقابل مادي
أو بدونه ؛

رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم  88.13املتعلق بالصحافة والنشر الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.16.122بتاريخ  6ذي القعدة 1437
( 10أغسطس  )2016والسيما املادة  35منه؛

 إلتزام الصحيفة اإللكترونية عند بثها ملحتويات أو خدمات ناتجةعن استعمالها للتصريح املذكور باحترام القيم األساسية للمملكة
والنظام العام والنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها
العمل ؛

وعلى املرسوم رقم  2.06.782الصادر في  3ربيع األول 1429
( 11مارس  )2008املتعلق بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة
االتصال؛
وبعد املداولة في مجلس الحكومة املنعقد بتاريخ  3رمضان 1440
( 9ماي ،)2019
رسم ما يلي :
املادة األولى

 اإلشارة إلى أن الحصول على تصريح التصوير الذاتي لإلنتاجالسمعي البصري ال يعفي من الحصول على الرخص اإلدارية
األخرى املطلوبة وفقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري
بها العمل.

ألجل تطبيق مقتضيات املادة  35من القانون رقم  88.13املشار
إليه أعاله تستفيد الصحيفة اإللكترونية من تصريح للتصوير
الذاتي املتعلق باإلنتاج السمعي البصري ،املسلم من طرف مدير
املركز السينمائي املغربي بناء على طلب يقدمه مدير نشر الصحيفة
اإللكترونية.

في حالة رفض الطلب ،يتم تبليغ قرار مدير املركز السينمائي
املغربي مع تضمينه أسباب الرفض ،بالعنوان املبين في طلب الحصول
على التصريح.
يتم تجديد الطلب بعد انقضاء سنة من تاريخ الحصول على
التصريح وفق نفس الكيفيات املشار إليها أعاله.

يرفق هذا الطلب ببطاقة تقنية تحدد وفق النموذج املرفق بهذا
املرسوم.

املادة الثالثة
تدرج بشكل دوري ،في الئحة يعدها املركز ،أسماء الصحف
اإللكترونية الحاصلة على تصريح للتصوير الذاتي املتعلق باإلنتاج
السمعي البصري ،وينشرها للعموم على موقعه اإللكتروني.

يسحب نموذج البطاقة التقنية من مصالح املركز السينمائي
املغربي أو يستخرج من املوقع اإللكتروني لهذا األخير.
عالوة على ذلك ،يرفق الطلب املشار إليه في الفقرة األولى أعاله،
بنسخة من شهادة إيداع التصريح بالنشر أو بنسخة من الحكم النهائي
للمحكمة املختصة الواردين في املادة  23من القانون رقم 88.13
السالف الذكر.

املادة الرابعة
يسند تنفيذ هذا املرسوم ،الذي ينشر بالجريدة الرسمية ،إلى
وزير الثقافة والشباب والرياضة.

يودع الطلب املذكور والوثائق املرفقة به ،مقابل وصل ،بمكتب
ضبط املركز السينمائي املغربي.

وحرر بالرباط في  23من رمضان  6( 1442ماي .)2021
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.

املادة الثانية
مع مراعاة اآلجال الواردة في املادة  23من القانون رقم 88.13
السالف الذكر ،يسلم مدير املركز التصريح داخل أجل ثمان ( )8أيام
من تاريخ التوصل بالطلب مرفقا بالوثائق املشار إليها أعاله.
*

وقعه بالعطف :
وزير الثقافة والشباب والرياضة،
اإلمضاء  :عثمان الفردوس.

*
*
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ملحق باملرسوم رقم   2.19.170صادرفي  23من رمضان  6( 1442ماي  )2021بتحديد كيفيات االستفادة
من تصريح للتصويرالذاتي املتعلق باإلنتاج السمعي البصري املوجه لخدمة الصحافة اإللكترونية
نموذج البطاقة التقنية الخاصة بالبيانات الواجب اإلدالء بها قصد االستفادة من تصريح للتصوير
الذاتي املتعلق باإلنتاج السمعي البصري املوجه لخدمة الصحافة اإللكترونية
 اسم وعنوان الصحيفة اإللكترونية .................................................................................................................................... : اسم مدير النشر ................................................................................................................................................................... : رقم البطاقة الوطنية للتعريف ............................................................................................................................................ : رقم بطاقة الصحافة املهنية ................................................................................................................................................. : اسم وعنوان مضيف مقدمي الخدمات ............................................................................................................................... : اسم وعنوان مالك النطاق ................................................................................................................................................... : رقم تسجيل املؤسسة الصحفية في السجل التجاري ......................................................................................................... : اللغة األساسية املستعملة في النشر ..................................................................................................................................... : نوعية الصحيفة اإللكترونية (مجال االهتمام) ................................................................................................................... : اسم وعنوان املؤسسة الصحفية املالكة أو املستأجرة أو املسيرة للصحيفة اإللكترونية ......................................................... :.........................................................................................................................................................................................................
 مبلغ رأس املال املوظف في املؤسسة الصحفية وأصل األموال املستثمرة وجنسية مالكي السندات واألسهم املمثلة لرأسمالاملؤسسة ........................................................................................................................................................................................ :
ُ
شركة ،يحدد :
* ملحوظة  :إذا كانت املؤسسة الصحفية مكونة على شكل
 تاريخ عقد تأسيس الشركة واملكان الذي وقع فيه اإلشهار القانوني ......................................................................................... :........................................................................................................................................................................................................
• يشهد مدير نشر الصحيفة اإللكترونية على صحة البيانات املدلى بها.
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قرار لوزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات رقم  2989.20صادر في  16من ربيع اآلخر 1442
( 2ديسمبر  )2020بتغيير قرار وزير الفالحة والصيد  البحري رقم  270.15الصادر في  8ربيع اآلخر 1436
( 29يناير )2015املتعلق باعتماد هيئات املر اقبة واملصادقة على املنتوجات البيولوجية.
وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات،
بعد االطالع على قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم  270.15الصادر في  8ربيع اآلخر  29( 1436يناير )2015
املتعلق باعتماد هيئات املراقبة واملصادقة على املنتوجات البيولوجية،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يغير على النحو التالي البندان  1و  4من املادة الثانية من القرار املشار إليه أعاله رقم : 270.15
« - 1نسخة من القانون األسا�سي بالنسبة لألشخاص االعتبارية الخاضعة للقانون الخاص ،وبالنسبة لكل شخص
«اعتباري خاضع للقانون العام ،نسخة من النص املحدث بموجبه ،وكذا بالنسبة لكل هيئة تقدمت بطلب االعتماد،
«الوثائق التي تبتث سلط واختصاصات مسيريها وهيكلها التنظيمي ؛»
« - 4السير الذاتية ( )CVللمستخدمين بالهيئة صاحبة الطلب موقع عليها ،مرفقة بنسخ من الشهادات والدبلومات
«تبين مؤهالتهم وكفاءاتهم في مجال املراقبة و املصادقة ؛»
املادة الثانية
ينسخ البند  7من املادة الثانية من القرار السالف الذكر رقم .270.15
املادة الثالثة
ينسخ امللحق بالقرار السالف الذكر رقم  270.15ويعوض بامللحق بهذا القرار.
املادة الرابعة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  16من ربيع اآلخر  2( 1442ديسمبر .)2020
اإلمضاء  :عزيز أخنوش.

*
*

*
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قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث
العلمي رقم  800.21صادر في  11من شعبان  25( 1442مارس  )2021بتحديد  الئحة مسالك التكوين املعتمدة 
بمؤسسات التعليم العالي الخاص برسم السنة الجامعية .2020-2019

الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي
والبحث العلمي،
بناء على املرسوم رقم  2.09.717الصادر في  30من ربيع األول  17( 1431مارس  )2010بتطبيق املادتين  51و  52من القانون
رقم  01.00املتعلق بتنظيم التعليم العالي ،وال سيما املادة  9منه ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي
والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وباقتراح من لجنة تنسيق التعليم العالي الخاص املنعقدة في  20نوفمبر ،2020
قرر ما يلي :
املـادة األولى
تحدد في الجداول امللحقة بهذا القرار مسالك التكوين املعتمدة بمؤسسات التعليم العالي الخاص برسم السنة الجامعية
.2020-2019
املادة الثانية
ينسخ هذا القرار ،الذي ينشر بالجريدة الرسمية ،مقتضيات قرار الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي
والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي رقم  714.20الصادر في  23من جمادى اآلخرة 1441
( 18فبراير  )2020بتحديد الئحة مسالك التكوين املعتمدة بمؤسسات التعليم العالي الخاص برسم السنة الجامعية .2020-2019
وحرر بالرباط في  11من شعبان  25( 1442مارس .)2021
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

*
*

*

حقل  :التسيير-التدبير-التجارة-التواصل
الرقم
اسم املؤسسة
الترتيبي
1

2

3

الكلية الخاصة للتجارة والتدبير
التابعة للجامعة الدولية
للدارالبيضاء
الكلية الخاصة للتجارة والتدبير
التابعة للجامعة الدولية
للدارالبيضاء
الكلية الخاصة للتجارة والتدبير
التابعة للجامعة الدولية
للدارالبيضاء

ملحق

الئحة مسالك التكوين املعتمدة بمؤسسات التعليم العالي الخاص
حسب املدينة وحقل التكوين برسم السنة الجامعية 2020/2019
مدينة الدار البيضاء
تسمية مسالك التكوين
مددها
(باللغة الفرنسية/اللغة اإلنجليزية)
 Comptabilité et Gestionثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا

تسمية مسالك التكوين
(باللغة العربية)
املحاسبة والتدبير

تاريخ انتهاء مدة
اعتمادها
نهاية السنة الجامعية
2022/2021
 Droit des Affairesثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا

قانون األعمال

نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2021/2020

 Marketing et Communicationسنتان دراسيتان متتاليتان بعد
التسويق والتواصل
" Options :شهادة الباكالوريا  +ثالث سنوات"
اختيارات:
 إدارة عالقة الزبون- Gestion de la Relation Client
 تسويق الخدمات- Marketing des Services
 التسويق الصناعي- Marketing Industriel
 تسويق املقاوالت ذات التوزيع - Marketing des Entreprises deالعصري
Distribution Moderne
 التسويق املوجه إلى أسواق التوزيع - Marketing Destiné aux Marchés de la التخطيط التجاريDistribution
- Planification Commerciale
1
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الرقم
الترتيبي
4

5

6

7

8

اسم املؤسسة

الكلية الخاصة للتجارة والتدبير
التابعة للجامعة الدولية
للدارالبيضاء

الكلية الخاصة للتجارة والتدبير
التابعة للجامعة الدولية
للدارالبيضاء
الكلية الخاصة للتجارة والتدبير
التابعة للجامعة الدولية
للدارالبيضاء

الكلية الخاصة للتجارة والتدبير
التابعة للجامعة الدولية
للدارالبيضاء
الكلية الخاصة للتجارة والتدبير
التابعة للجامعة الدولية
للدارالبيضاء

تسمية مسالك التكوين
(باللغة العربية)
املالية الدولية
اختياري:
 تدبير املخاطر املالية الدولية -تمويل التجارة الخارجية

تدبير اللوجيستيك واملشتريات

املحاسبة واملراقبة واالفتحاص
اختيارات:
 املحاسبة وامله املحاسباتية مراقبة التدبير االفتحاص الداخلي والخارجيالجريمة اإللكترونية وعلوم اإلجرام

املقاوالتية الرقمية واملشروعات الناشئة

ملحق
تسمية مسالك التكوين
مددها
(باللغة الفرنسية/اللغة اإلنجليزية)
 Finance Internationaleسنتان دراسيتان متتاليتان بعد
" Options :شهادة الباكالوريا  +ثالث سنوات"
- Gestion des Risques Financiers
Internationaux
- Financement du Commerce
Extérieur
 Management de Logistique et Achatsسنتان دراسيتان متتاليتان بعد
"شهادة الباكالوريا  +ثالث سنوات"

تاريخ انتهاء مدة
اعتمادها
نهاية السنة الجامعية
2021/2020

نهاية السنة الجامعية
2021/2020

 Comptabilité, Contrôle et Auditسنتان دراسيتان متتاليتان بعد
" Options :شهادة الباكالوريا  +ثالث سنوات"
- Comptabilité
et
Fonctions
Comptables
- Contrôle de Gestion
- Audit Interne et Externe
 Cybercriminalité et Sciencesسنتان دراسيتان متتاليتان بعد
" Criminellesشهادة الباكالوريا  +ثالث سنوات"
 Entreprenariat Digital et Start Upسنتان دراسيتان متتاليتان بعد
"شهادة الباكالوريا  +ثالث سنوات"

نهاية السنة الجامعية
2021/2020

نهاية السنة الجامعية
2021/2020
نهاية السنة الجامعية
2021/2020

2
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الرقم
الترتيبي
9

اسم املؤسسة

10

11

الكلية الخاصة للتجارة والتدبير
التابعة للجامعة الدولية
للدار البيضاء العربية)

الكلية الخاصة مونديابوليس إلدارة
األعمال التابعة لجامعة
مونديابوليس الخاصة

 TBSالدارالبيضاء ،مدرسة التدبير

تسمية مسالك التكوين
(باللغة العربية)
تدبير الفندقة الدولية
اختيارات:
 التدبير الفندقي تدبير األحداث في السياحة والفندقة -التدبير واملقاوالتية

املحاسبة واملراقبة واالفتحاص

التسويق والتدبير والتواصل

13

12

 TBSالدار البيضاء ،مدرسة التدبير االفتحاص واملراقبة واملالية في املحيط
الدولي
هندسة املناظر الطبيعية

14

15

املدرسة العليا للهندسة املعمارية
للدار البيضاء EAC -

 ADALIA Business Schoolالتدبير

 ADALIA Business Schoolتدبير املقاوالتية واالبتكار

16

التواصل البصري
املدرسة العليا للتصميم
Art’Com Sup

-

ملحق
تسمية مسالك التكوين
مددها
(باللغة الفرنسية/اللغة اإلنجليزية)
 Management en Hôtellerieسنتان دراسيتان متتاليتان بعد
" Internationaleشهادة الباكالوريا  +ثالث سنوات"
Options :
Management hôtelier
Management Evénementiel en
Tourisme et Hôtellerie

Marketing, Management et
Communication
Audit, Contrôle et Finance en
Environnement International
Architecture du Paysage
Management
Management d’Entrepreneuriat et
Innovation
Communication Visuelle

تاريخ انتهاء مدة
اعتمادها
نهاية السنة الجامعية
2021/2020

سنتان دراسيتان متتاليتان بعد
"شهادة الباكالوريا  +ثالث سنوات"
سنتان دراسيتان متتاليتان بعد
"شهادة الباكالوريا  +ثالث سنوات"
ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا
ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا
سنتان دراسيتان متتاليتان بعد
"شهادة الباكالوريا  +ثالث سنوات"
ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا

نهاية السنة الجامعية
2021/2020
نهاية السنة الجامعية
2021/2020
نهاية السنة الجامعية
2021/2020
نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2021/2020
نهاية السنة الجامعية
2022/2021

- Management et Entrepreneuriat
 Comptabilité, Contrôle & Auditسنتان دراسيتان متتاليتان بعد
"شهادة الباكالوريا  +ثالث سنوات"

3
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 ESCAمدرسة إدارة األعمال

 ESCAمدرسة إدارة األعمال

 ESCAمدرسة إدارة األعمال

الرقم
الترتيبي
17

18

19

20

اسم املؤسسة

تسمية مسالك التكوين
(باللغة العربية)
تسيير املقاوالت
اختيارات:
 األعمال اإللكترونية والتسويق الرقمي البنك والتأمين املشتريات واللوجيستيات الدولية التسيير املحاسباتي واملاليتدبير املوارد البشرية
التسويق والتواصل

 ESCAمدرسة إدارة األعمال

21

22

Audit et Contrôle de Gestion
Affaires Internationales

Management Internationale et
Logistique

سنتان دراسيتان متتاليتان بعد
"شهادة الباكالوريا  +ثالث سنوات"
سنتان دراسيتان متتاليتان بعد
"شهادة الباكالوريا  +ثالث سنوات"
سنتان دراسيتان متتاليتان بعد
"شهادة الباكالوريا  +ثالث سنوات"
سنتان دراسيتان متتاليتان بعد
"شهادة الباكالوريا  +ثالث سنوات"
سنتان دراسيتان متتاليتان بعد
"شهادة الباكالوريا  +ثالث سنوات"
سنتان دراسيتان متتاليتان بعد
"شهادة الباكالوريا  +ثالث سنوات"
سنتان دراسيتان متتاليتان بعد
"شهادة الباكالوريا  +ثالث سنوات"
سنتان دراسيتان متتاليتان بعد
"شهادة الباكالوريا  +ثالث سنوات"

تاريخ انتهاء مدة
اعتمادها
نهاية السنة الجامعية
2022/2021

نهاية السنة الجامعية
2021/2020
نهاية السنة الجامعية
2021/2020
نهاية السنة الجامعية
2021/2020
نهاية السنة الجامعية
2021/2020
نهاية السنة الجامعية
2021/2020
نهاية السنة الجامعية
2021/2020
نهاية السنة الجامعية
2021/2020
نهاية السنة الجامعية
2021/2020

ملحق
تسمية مسالك التكوين
مددها
(باللغة الفرنسية/اللغة اإلنجليزية)
 Gestion des Entreprisesثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا
Options :
- E-Business et Marketing Digital
- Banque et Assurances
- Achat et Logistique Internationale
- Gestion Comptable et Financière
Management des Ressources
Humaines
Marketing et Communication

الشراء واللوجيستيك

 ESCAمدرسة إدارة األعمال

 ESCAمدرسة إدارة األعمال

24

Achats et Logistique

االفتحاص ومراقبة التسيير
الشؤون الدولية
املالية
التسويق

23
Finance
Marketing

25
التدبير الدولي واللوجيستيك

معهد الدراسات العليا في التدبير
HEM
معهد الدراسات العليا في التدبير
HEM
معهد الدراسات العليا في التدبير
HEM
4
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املدرسة العليا للصحافة
والتواصلESJC-
املدرسة العليا للعلوم االقتصادية
والتدبير ESSEM-

التدبير
اختيارات:
املاليةالتسويقاملوارد البشريةاألعمال الرقمية والتسويق

الرقم
تسمية مسالك التكوين
اسم املؤسسة
(باللغة العربية)
الترتيبي
 26معهد الدراسات العليا في التدبير تدبير املوارد البشرية
HEM
 27معهد الدراسات العليا في التدبير املحاسبة واملراقبة واالفتحاص
HEM
 28املدرسة العليا للتصميم والفنون تصميم اإلشهارات
البصريةESDAV-
 29املدرسة العليا للتصميم والفنون التصميم الداخلي
البصريةESDAV-
 30املدرسة العليا الدولية للتسيير ESIG-التدبير
اختيارات:
املحاسبة واملاليةاملوارد البشريةالتسويق والبيعالصحافة والتواصل
31

32

33

املدرسة العليا لهندسة اإلعالم
واالتصال وإدارة األعمال والهندسة
املدنية ESTEM
شهادة الباكالوريا

ملحق
تسمية مسالك التكوين
مددها
(باللغة الفرنسية/اللغة اإلنجليزية)
 Management des Ressources Humainesسنتان دراسيتان متتاليتان بعد
"شهادة الباكالوريا  +ثالث سنوات"
 Comptabilité, Contrôle et Auditسنتان دراسيتان متتاليتان بعد
"شهادة الباكالوريا  +ثالث سنوات"
 Design Publicitaireثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا
 Design d’Intérieurثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا
 Managementثالث سنوات دراسية متتالية بعد
Options :
شهادة الباكالوريا
-Comptabilité et Finance
-Ressources Humaines
-Marketing et Vente
 Journalisme et Communicationسنتان دراسيتان متتاليتان بعد
"شهادة الباكالوريا  +ثالث سنوات"
 Managementثالث سنوات دراسية متتالية بعد
Options :
شهادة الباكالوريا
-Finance
-Marketing
-Ressources Humaines
 E-Business et Marketingثالث سنوات دراسية متتالية بعد

5

تاريخ انتهاء مدة
اعتمادها
نهاية السنة الجامعية
2021/2020
نهاية السنة الجامعية
2021/2020
نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2022/2021

نهاية السنة الجامعية
2021/2020
نهاية السنة الجامعية
2022/2021

نهاية السنة الجامعية
2022/2021
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الرقم
الترتيبي
34

اسم املؤسسة

تسمية مسالك التكوين
(باللغة العربية)
النقل واللوجيستيك

ملحق
تسمية مسالك التكوين
مددها
(باللغة الفرنسية/اللغة اإلنجليزية)
 Transport et Logistiqueثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا

35

املدرسة العليا لهندسة اإلعالم
واالتصال وإدارة األعمال والهندسة
املدنية ESTEM

املدرسة العليا لهندسة اإلعالم
واالتصال وإدارة األعمال والهندسة
املدنية ESTEM

36

37

38

التسويق الرقمي واالستراتيجيات الرقمية

 Marketing Digital et Stratégiesسنتان دراسيتان متتاليتان بعد
" Numériquesشهادة الباكالوريا  +ثالث سنوات"
 Marketing et Communicationسنتان دراسيتان متتاليتان بعد
"شهادة الباكالوريا  +ثالث سنوات"

التسويق والتواصل
املدرسة العليا لهندسة اإلعالم
واالتصال وإدارة األعمال والهندسة
املدنية ESTEM
املحاسبة واملراقبة واالفتحاص

املدرسة العليا لهندسة اإلعالم
واالتصال وإدارة األعمال والهندسة
املدنية ESTEM

املعهد العالي للصحافة
واإلعالمIFJSUP-

سنتان دراسيتان متتاليتان بعد
"شهادة الباكالوريا  +ثالث سنوات"

 Comptabilité, Contrôle et Auditسنتان دراسيتان متتاليتان بعد
"شهادة الباكالوريا  +ثالث سنوات"

دبلوماسية اإلعالم الرياض ي
اختيارات:
صحفي الدبلوماسية الرياضيةوالعالقات العامة
الصحفي الناطق الرسمي واملستشار فيشؤون العمل الدبلوماس ي الرياض ي
الصحفي الخبير في اإلنتاج واإلخراجللنشرات والبرامج الرياضية
الصحفي الخبير في التعليق والتحليلالرياض ي
6

تاريخ انتهاء مدة
اعتمادها
نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2021/2020
نهاية السنة الجامعية
2021/2020
نهاية السنة الجامعية
2021/2020
نهاية السنة الجامعية
2021/2020

4812
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الرقم
الترتيبي
39

اسم املؤسسة

40

41

املعهد العالي للصحافة
واإلعالمIFJSUP-

املعهد العالي للصحافة
واإلعالمIFJSUP-

املعهد العالي للهندسة
التطبيقيةIGA-

تسمية مسالك التكوين
(باللغة العربية)
الصحافة
اختياري:
الصحافة املكتوبة والرقميةالصحافة السمعية والبصريةهندسة وتكنولوجيا اإلعالم السمعي
البصري

42

43

44

نظم املعلومات وتدبير املقاولة
اختيارات:
 نظم املعلومات واالفتحاص ومراقبةالتسيير
 نظم املعلومات واملالية والتسويق -نظم املعلومات والتسويق والتجارة

املعهد العالي للتسيير والتجارة ISGC-املحاسبة واملراقبة واالفتحاص

املعهد العالي للتسيير والتجارة ISGC-التسويق

املعهد العالي للتسيير والتجارة ISGC-اللوجيستيك

ملحق
تسمية مسالك التكوين
مددها
(باللغة الفرنسية/اللغة اإلنجليزية)
 Presseثالث سنوات دراسية متتالية بعد
Options :
شهادة الباكالوريا
-Presse Ecrite et Electronique
-Presse Audiovisuelle
 Ingénierie et Technologie deثالث سنوات دراسية متتالية بعد
l’Information Audiovisuel
شهادة الباكالوريا

 Systèmes d’Information etسنتان دراسيتان متتاليتان بعد
" Management d’Entrepriseشهادة الباكالوريا  +ثالث سنوات"
Options :
-Système d’information, Audit et
Contrôle de Gestion
-Système d’information, Finance et
Marketing
-Système d’Information, Marketing et
Commerce
 Comptabilité, Contrôle et Auditسنتان دراسيتان متتاليتان بعد
"شهادة الباكالوريا  +ثالث سنوات"
 Marketingسنتان دراسيتان متتاليتان بعد
"شهادة الباكالوريا  +ثالث سنوات"
 Logistiqueسنتان دراسيتان متتاليتان بعد
"شهادة الباكالوريا  +ثالث سنوات"
7

تاريخ انتهاء مدة
اعتمادها
نهاية السنة الجامعية
2022/2021

نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2021/2020

نهاية السنة الجامعية
2021/2020
نهاية السنة الجامعية
2021/2020
نهاية السنة الجامعية
2021/2020

عدد 13 - 6998دعقلا وذ 13ذ (2( 13نوي ((24 (24

الجريدة الرسمية
4813

الرقم
الترتيبي
45

اسم املؤسسة

46

47

48

املعهد العالي للنقل واملواصالت
واللوجيستيك ISTL

املعهد العالي للنقل واملواصالت
واللوجيستيك ISTL

املعهد العالي للنقل واملواصالت
واللوجيستيكISTL

املعهد العالي للعلوم والتكنولوجيا
SIST -

تسمية مسالك التكوين
(باللغة العربية)
النقل
اختيارات:
 منظمو النقل الدولي واملتعددالوسائط
 إدارة وقانون النقل البحري إطار تجاري في النقل واللوجيستيكاللوجيستيك
اختيارات:
 مدير السلسلة اللوجيستية الشراء الدولي اللوجيستيك الرقميالنقل
اختياري:
 النقل الدوليإدارة وقانون النقل البحريالتدبير السياحي

Organisateurs de Transports
Internationaux et Multimodaux

ملحق
تسمية مسالك التكوين
مددها
(باللغة الفرنسية/اللغة اإلنجليزية)
 Transportثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا
Options :

-

Management et Droit du transport
Maritime

- Commercial Transport et Logistique
 Logistiqueسنتان دراسيتان متتاليتان بعد
" Options :شهادة الباكالوريا  +ثالث سنوات"
- Manager de la chaîne Logistique
- Achat International
- E-logistique
 Transportسنتان دراسيتان متتاليتان بعد
" Options :شهادة الباكالوريا  +ثالث سنوات"
- Transports Internationaux
-Management et Droit du Transport
Maritime
 Management du Tourismeثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا

8

تاريخ انتهاء مدة
اعتمادها
نهاية السنة الجامعية
2022/2021

نهاية السنة الجامعية
2021/2020

نهاية السنة الجامعية
2021/2020

نهاية السنة الجامعية
2022/2021

4814
الجريدة الرسمية
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املعهد العالي الخاص للهندسة
واألعمالISGA Casablanca-

املعهد العالي للدراسات البنكية
واملالية والتدبيرية HBFG

50

51

الرقم
تسمية مسالك التكوين
اسم املؤسسة
(باللغة العربية)
الترتيبي
 49املدرسة العليا للتدبير وتسيير املوارد التدبير
اختياري:
البشريةSUP’RH-
تسيير املقاوالت واملنظماتتسيير املوارد البشريةنظم املعلومات وتدبير املقاولة
اختياري:
 نظم املعلومات واالفتحاص ومراقبةالتسيير
 -نظم املعلومات والتسويق والتجارة

التدبير والبنك واملالية
اختياري:
 االفتحاص ومراقبة التسيير -تسيير التجارة الدولية

52

املدرسة العليا الدولية للتسيير  ESIGالتدبير
اختياري:
 املحاسبة واملراقبة واالفتحاص -التسويق والتواصل الرقمي

ملحق
تسمية مسالك التكوين
مددها
(باللغة الفرنسية/اللغة اإلنجليزية)
 Managementثالث سنوات دراسية متتالية بعد
Options :
شهادة الباكالوريا
-Gestion des Entreprises et des
Organisations
-Gestion des Ressources Humaines
 Systèmes d’Information etثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا
Management d’Entreprise
Options :
-Système d’information, Audit et
Contrôle de Gestion
-Système d’Information, Marketing et
Commerce

تاريخ انتهاء مدة
اعتمادها
نهاية السنة الجامعية
2022/2021

نهاية السنة الجامعية
2022/2021

Management, Banque et Finance
Options :
- Audit et Contrôle de Gestion
- Gestion du Commerce International

ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا

نهاية السنة الجامعية
2022/2021

نهاية السنة الجامعية
2021/2020

 Managementسنتان دراسيتان متتاليتان بعد
" Options :شهادة الباكالوريا  +ثالث سنوات"
- Comptabilité, Contrôle et Audit
- Marketing et Communication Digital
9
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الرقم
الترتيبي
53

54

اسم املؤسسة

املدرسة العليا املتعددة الوسائط
واملعلوميات والشبكات SUPEMIR

تسمية مسالك التكوين
(باللغة العربية)
إدارة األعمال ونظم املعلومات
اختياري:
 التجارة ونظم املعلومات -التسيير ونظم املعلومات

57

56

55

تدبير املنظمات
املدرسة العليا الخاصة
EDGE Business School
التسويق والتجارة
املدرسة العليا الخاصة
 EDGE Business Schoolاختياري:
 التنمية التجارية التسويق الرقمياملقاوالتية واالبتكار املقاوالتي
املدرسة العليا الخاصة
EDGE Business School
املعهد العالي للتسيير ISG

58

إعالميات التسيير وتكنولوجيا املحمول

املدرسة العليا للتسييرESG-

الطرق املعلوماتية املطبقة في تسيير
املقاوالت

سنتان دراسيتان متتاليتان بعد
"شهادة الباكالوريا  +ثالث سنوات"
ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا
سنتان دراسيتان متتاليتان بعد
"شهادة الباكالوريا  +ثالث سنوات"

ملحق
تسمية مسالك التكوين
مددها
(باللغة الفرنسية/اللغة اإلنجليزية)
 Management des affaires et Systèmesثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا
d’information
Options :
- Commerce et Systèmes d’information
- Gestion et Systèmes d’information
 Management des Organisationsثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا
 Marketing et Commerceثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا
Options :
- Développement Commercial
- Marketing Digital
Entrepreneuriat et Innovation en
Entreprise
Informatique de Gestion et
Technologies Mobiles
Méthodes Informatique Appliquées à la
Gestion des Entreprises

10

تاريخ انتهاء مدة
اعتمادها
نهاية السنة الجامعية
2022/2021

نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2022/2021

نهاية السنة الجامعية
2021/2020
نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2021/2020

4816
الجريدة الرسمية
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2

3

حقل  :علوم املهندس –العلوم والتقنيات
الرقم
تسمية مسالك التكوين
اسم املؤسسة
(باللغة العربية)
الترتيبي
1
املدرسة الخاصة للهندسة التابعة الهندسة الكهربائية
للجامعة الدولية للدار البيضاء
اختيارات :
 األتمتة واملعلوميات الصناعية اإللكترو تكنيك وإلكترونيكالطاقة
 توزيع اآللة وإلكترونيكالصيانة

املدرسة الخاصة للهندسة التابعة الهندسة الصناعية
اختيار:
للجامعة الدولية للدار البيضاء
اللوجيستيك وتسيير اإلنتاج

املدرسة الخاصة للهندسة التابعة هندسة املعلوميات
اختيارات:
للجامعة الدولية للدار البيضاء
 نظم املركبات نظم اإلعالم -شبكات املعلوميات واألنظمة

ملحق

خمس سنوات دراسية بعد شهادة
الباكالوريا تتوزع على الشكل
التالي:
 سنتان دراسيتان كسلكتحضيري مدمج؛
ثالث سنوات دراسية كسلك
للتخصص.
خمس سنوات دراسية بعد شهادة
الباكالوريا تتوزع على الشكل
التالي:
 سنتان دراسيتان كسلكتحضيري مدمج؛
 ثالث سنوات دراسية كسلكللتخصص.

تسمية مسالك التكوين
مددها
(باللغة الفرنسية/اللغة اإلنجليزية)
 Génie Electriqueخمس سنوات دراسية بعد شهادة
الباكالوريا تتوزع على الشكل
Options :
التالي:
- Automatique et Informatique Industrielle
 سنتان دراسيتان كسلك- Electrotechnique et Electronique de
تحضيري مدمج؛
Puissance
 ثالث سنوات دراسية كسلكللتخصص.
Instrumentation Electronique et
Maintenance

Génie Industriel
Option :
Logistique et Gestion de la Production

-

Génie Informatique
Options :
Systèmes Embarqués
Systèmes d’Information
Réseaux Informatiques et Systèmes
11

تاريخ انتهاء مدة
اعتمادها
نهاية السنة الجامعية
2024/2023

نهاية السنة الجامعية
2024/2023

نهاية السنة الجامعية
2024/2023
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حقل  :علوم املهندس –العلوم والتقنيات
الرقم
تسمية مسالك التكوين
اسم املؤسسة
(باللغة العربية)
الترتيبي
املدرسة الخاصة للهندسة التابعة الهندسة الكهربائية
14
امليكانيكية
ات::
اختيارات
الدوليةة للدار البيضاء
للجامعة الدولي
والطاقةالصناعية
واملعلوميات
األتمتة
املتجددة
الطاقة
 -علم -الطيراناإللكترو تكنيك وإلكترونيك
الطاقة
اقبة والصيانة في امليكانيك
 املروإلكترونيك
 -توزيعامليكانيكي
اآللةوالتصنيع
التصميم
الصيانة
5
املدرسة الخاصة للهندسة التابعة الهندسة املدنية
الهندسة الصناعية
للهندسة
املدرسة
2
الخاصةللدار
للجامعة الدولية
البيضاءالتابعة اختياري:
اختيار:
للجامعة الدولية للدار البيضاء
األشغال العمومية
البنايات وتسيير اإلنتاج
اللوجيستيك
-

36

7

املعلوميات
الخاصة التابعة هندسة
مونديابوليسللهندسة
املدرسة الخاصة
التطبيقية
املعلوميات
مدرسة
ات:
البيضاء
الدولية للدار
للجامعة
اختياارري:
اختي
لجامعة
للهندسة التابعة
البرمجيات
مونديابوليس الخاصة
تطويراملركبات
 -نظمالسحابية واألم
الحوسبة
اإلعالم
 -نظم شبكات املعلوميات واألنظمةالتحاليل البيولوجية والجودة في
الصناعات الحيوية

املدرسة العليا الخاصة للدراسات
العليا البيو تكنولوجية والصحة
EHEB-

ملحق
تسمية مسالك التكوين
(باللغة الفرنسية/اللغة اإلنجليزية)
ملحق

Aéronautique et Electronique de
Electrotechnique
Contrôle et Maintenance en Mécanique
Puissance
Conception et Fabrication
Mécanique
Instrumentation
Electronique
et

Génie
Génie Mécanique
Electrique
Options
Options ::
Energétique etetEnergies
Renouvelables
Automatique
Informatique
Industrielle

---

مددها
خمس سنوات دراسية بعد شهادة
الباكالوريا تتوزع على الشكل
التالي:
 سنتان دراسيتان كسلكتحضيري مدمج؛
 ثالث سنوات دراسية كسلكللتخصص.

Maintenance
 Génieخمس سنوات دراسية بعد شهادة
Civil
شهادة
علىبعد
اسية
 Génieخمس
Industriel
الشكل
تتوزع
الباكالوريا
Options
:
سنوات در
التالي :على الشكل
 Optionالباكالوريا تتوزع
: publics
- Travaux
التالي:
Logistique
et Gestion de la Production
اسيتان كسلك
 سنتان در- Bâtiments
مدمج؛كسلك
تحضيررياسيتان
 سنتان دمدمج؛
 ثالثتحضيراسية كسلك
سنواتي در
للتخصص .كسلك
ثالث سنوات دراسية
للتخصص.
شهادة
اسية بعد
Informatique
متتالية بعد
سنواتددرراسية
خمسسنوات
 Génieثالث
Informatique
Appliquée
الباكالورياالشكل
شهادةتتوزع على
 Options :الباكالوريا
التالي:
Développement
logiciel
-- Systèmes
Embarqués
 سنتان دراسيتان كسلكCloud Computing
et Sécurité
-- Systèmes
d’Information
تحضيري مدمج؛
- Réseaux Informatiques et Systèmes
متتاليةسلك
اسيةاسية ك
ثالث ثالث
- Analyses Biologiques et Qualité dans les Bioسنوات در
بعد
سنوات در
للتخصص.
الباكالوريا
شهادة
Industries
11

12

تاريخ انتهاء مدة
اعتمادها
نهاية السنة الجامعية
2024/2023
2024/2023

نهاية السنة الجامعية
الجامعية
السنة2024
نهاية/2023
2024/2023

نهاية السنة الجامعية
2024
2022/2023
2021

نهاية السنة الجامعية
2022/2021
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حقل  :علوم املهندس –العلوم والتقنيات
الرقم
تسمية مسالك التكوين
اسم املؤسسة
(باللغة العربية)
الترتيبي
العليا الخاصة للدراسات الجودة في الصناعات الحيوية
الكهربائية
الهندسة
التابعة
للهندسة
الخاصة
املدرسة
18
والصحة
البيو
العليا
اختيارات :
تكنولوجيةالبيضاء
الدولية للدار
للجامعة
EHEB األتمتة واملعلوميات الصناعية اإللكترو تكنيك وإلكترونيكالطاقة
مدرسة الهندسة في النظم الصناعية هندسة النظم الصناعية
9
وإلكترونيك
اآللة
توزيع
للدار البيضاء EIGSICA-
الصيانة

املدرسة الخاصة للهندسة التابعة الهندسة الصناعية
اختيار:
للجامعة الدولية للدار البيضاء
اللوجيستيك وتسيير اإلنتاج

ملحق
تسمية مسالك التكوين
ملحق
(باللغة الفرنسية/اللغة اإلنجليزية)
Qualité
dans les Bio-Industries
Génie Electrique
Options :
Automatique et Informatique Industrielle
Electrotechnique et Electronique de

Puissance
Génie
des Systèmes Industriels
- Instrumentation Electronique et
Maintenance

Génie Industriel
Option :
Logistique et Gestion de la Production

هندسة اإلعالم
اختيار:
الوسائل املعلوماتية املطبقة على

10
Ingénierie de l’Information
Option :
Méthodes Informatique Appliquées à la
GestionInformatique
des Entreprises
Génie
Options :

املدرسة العليا لهندسة اإلعالم
واالتصال وإدارة األعمال والهندسة
املدنية ESTEM

3

11

- Systèmes Embarqués
- Systèmes d’Information
Méthodes Informatique Appliquées à la
-Gestion
Réseaux
desInformatiques
Entreprises et Systèmes

املقاوالت
املدرسة الخاصة للهندسة التابعة تدبير
املعلوميات
هندسة
اختيارات:
للجامعة الدولية للدار البيضاء
 نظم املركبات نظم اإلعالمالطرق
املعلوماتية املطبقة في
األنظمة
و
املعلوميات
شبكات
تسيير املقاوالت

املدرسة العليا لهندسة اإلعالم
واالتصال وإدارة األعمال والهندسة
املدنية ESTEM
11

13

مددها
سنتان دراسيتان متتاليتان بعد
شهادة
بعد
اسية
د
سنوات
خمس
ر
سنوات"
الباكالوريا
"شهادة
ثالثالشكل
تتوزع+على
الباكالوريا
التالي:
 سنتان دراسيتان كسلكتحضيري مدمج؛
بعد شهادة
كسلك
اسيةاسية
خمسثالث
سنوات در
سنوات در
على الشكل
الباكالوريا تتوزع
للتخصص.
التالي:
اسيتانبعدكسلك
خمس سنتان
شهادة
سنوات ددرراسية
تحضيري
مدمج؛الشكل
تتوزع على
الباكالوريا
التالي:دراسية كسلك
 ثالث سنوات سنتانللتخصص.اسيتان كسلك
د
ر
بعد شهادة
تحضيررياسية
خمس سنوات د
مدمج؛
الشكل
الباكالوريا
على كسلك
تتوزعاسية
ثالث
سنوات در
التالي:
للتخصص.
اسيتانبعدكسلك
خمس سنتان
شهادة
سنوات ددرراسية
تحضيري
مدمج؛الشكل
تتوزع على
الباكالوريا
التالي:دراسية كسلك
 ثالث سنواتلتخصص.
ل
اسيتان كسلك
سنتان در
متتالية بعد
اسية
ثالث سنوات در
تحضيري
مدمج؛
اسية كسلك
 ثالثالباكالوريا
شهادة
سنوات در
للتخصص.

تاريخ انتهاء مدة
اعتمادها
نهاية السنة الجامعية
2021/2020
2024/2023

نهاية السنة الجامعية
2024/2023
نهاية السنة الجامعية
2024/2023

نهاية السنة الجامعية
2024/2023
نهاية السنة الجامعية
2024/2023

نهاية السنة الجامعية
2022/2021
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سنتان تحضيريتان لسلك املهندس
املدرسة العليا لهندسة اإلعالم
التابعة الهندسة الصناعية
للهندسة
املدرسة
والهندسة
الخاصةاألعمال
التصال وإدارة
وا
اختيار:
الدولية للدار البيضاء
للجامعةESTEM
املدنية

حقل  :علوم املهندس –العلوم والتقنيات
الرقم
تسمية مسالك التكوين
اسم املؤسسة
(باللغة العربية)
الترتيبي
وهندسة البناء
اإلعالمالتابعة الهندسة املدنية
لهندسة
 12املدرسة العليا
الكهربائية
للهندسة
الخاصة
1
وإدارة األعمال
والهندسة اختيارات :
البيضاء
للدار
ة
واالتصالالدولي
للجامعة
املدنية ESTEM
 األتمتة واملعلوميات الصناعية اإللكترو تكنيك وإلكترونيكالطاقةالبرمجيات
هندسة
 13املدرسة العليا لهندسة اإلعالم
واالتصال وإدارة األعمال والهندسة  -توزيع اآللة وإلكترونيك
املدنية ESTEM
الصيانة

14
2

15

16

3

وتسيير اإلنتاج
ستيك
اللوجي
الصناعية
الهندسة
املدرسة العليا لهندسة اإلعالم
واالتصال وإدارة األعمال والهندسة
املدنية ESTEM
هندسة األنظمة والشبكات
املدرسة العليا لهندسة اإلعالم
واالتصال وإدارة األعمال والهندسة املعلوماتية
املدرسة الخاصة للهندسة التابعة هندسة املعلوميات
املدنية ESTEM
اختيارات:
للجامعة الدولية للدار البيضاء
 نظم املركبات نظم اإلعالم -شبكات املعلوميات واألنظمة

ملحق
تسمية مسالك التكوين
ملحق
(باللغة الفرنسية/اللغة اإلنجليزية)
Génie Civil et Ingénierie de Construction
Génie Electrique
Options :
Automatique et Informatique Industrielle

-

- Electrotechnique
et Electronique de
Génie
Logiciel
Puissance
- Instrumentation Electronique et
Maintenance
Deux années préparatoire au cycle
Génie
Industriel
d’Ingénieur
Option :
Logistique
et Gestion de la Production
Génie Industriel

-

Génie des Systèmes et Réseaux
Informatiques
Génie Informatique
Options :
Systèmes Embarqués
Systèmes d’Information
Réseaux Informatiques et Systèmes
11

14

مددها
شهادةد
متتالية بع
ثالث
خمس سنوات دراسية بعد
الباكالورياالشكل
شهادةتتوزع على
الباكالوريا
التالي:
 سنتان دراسيتان كسلكمتتالية بعد
اسية
ثالث سنوات در
تحضيري
مدمج؛
الباكالوريا
 ثالثشهادةاسية كسلك
سنوات در
للتخصص.
سنتان دراسيتان متتاليتان
لباكالورياشهادة
اسية بعد
سنوات د
شهادةر ا
خمس بعد
الباكالوريا تتوزع على الشكل
التالي:
اسية متتالية بعد
ثالث سنوات در
كسلك
سنتان در
اسيتان سنتان
الباكالوريا +
"-شهادة
تحضيري
مدمج؛
اسيتان"
در
ثالث سنوات دراسية كسلك
ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
للتخصص.
شهادة الباكالوريا
خمس سنوات دراسية بعد شهادة
الباكالوريا تتوزع على الشكل
التالي:
 سنتان دراسيتان كسلكتحضيري مدمج؛
 ثالث سنوات دراسية كسلكللتخصص.

تاريخ انتهاء مدة
اعتمادها
نهاية السنة الجامعية
2022/2021
2024/2023

نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
الجامعية
السنة2021
نهاية/2020
2024/2023
نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2024/2023

4820
الجريدة الرسمية
عدد 13 - 6998دعقلا وذ 13ذ (2( 13نوي ((24 (24

ملحق
تاريخ انتهاء مدة
اعتمادها
نهاية السنة الجامعية
2024/2023
2024/2023

تسمية مسالك التكوين
مددها
ملحق
(باللغة الفرنسية/اللغة اإلنجليزية)
Industriel
 Génieخمس سنوات دراسية بعد شهادة
Génie Electrique
الباكالوريا تتوزع على الشكل
Options :
التالي:
- Automatique et Informatique Industrielle
 سنتان دراسيتان كسلك- Electrotechnique et Electronique de
تحضيري مدمج؛
Puissance
 ثالث سنوات دراسية كسلك- Instrumentation Electronique et
للتخصص.
Maintenance

ناعية
الهندسة الص
واملعمارية
املدنية
التابعة الهندسة
للهندسةالعليا في
الخاصةللدراسات
املدرسة الخاصة
املدرسة
اختيار:
الهندسةالبيضاء
الدولية للدار
للجامعة
والحضرية
وتقنيات
علوم
اللوجيستيك وتسيير اإلنتاج
والتدبيرHESTIM-

نهاية السنة الجامعية
2022/2021

السنة2024
نهاية/2023
الجامعية
2021/2020

نهاية السنة الجامعية

الجامعية
السنة الجامعية
نهاية السنة
نهاية
2024
2024//2023
2023

Génie
Génie Industriel
Civil, Architectural et Urbain
Option :
Logistique et Gestion de la Production

والتكنولوجياواألنظمة
شبكات املعلوميات
الطبية
الصيانة
الحيوية

- Systèmes Embarqués
- Systèmes d’Information
et Technologie
Biomédicale
-Maintenance
Réseaux Informatiques
et Systèmes

Génie Informatique
Options
:
Informatique,
Réseaux et Multimédia

املدرسة العليا لهندسة الصحة
وإدارة أعمال املشاريع ESISmp

املدرسة الخاصة للهندسة التابعة هندسة املعلوميات
اختيارات:
املتعددةالبيضاء
الدولية للدار
املعلوميات والشبكات ومتعدد
الوسائط
للجامعة العليا
املدرسة
الوسائطاملركبات
 نظمواملعلوميات والشبكات SUPEMIR
 -نظم اإلعالم

حقل  :علوم املهندس –العلوم والتقنيات
الرقم
تسمية مسالك التكوين
اسم املؤسسة
(باللغة العربية)
الترتيبي
التابعة الهندسة الصناعية
للهندسةالعليا في
الخاصةللدراسات
 17املدرسة الخاصة
الكهربائية
1
وتقنيات
علوم
اختيارات :
الهندسةالبيضاء
الدولية للدار
للجامعة
والتدبيرHESTIM-
 األتمتة واملعلوميات الصناعية اإللكترو تكنيك وإلكترونيكالطاقة
 توزيع اآللة وإلكترونيكالصيانة

2
18

3

19

20

شهادة
بعد شهادة
اسية بعد
سنوات ددرراسية
خمس سنوات
خمس
الشكل
على الشكل
تتوزع على
الباكالوريا تتوزع
الباكالوريا
التالي:
التالي:
كسلك
اسيتان كسلك
سنتان ددرراسيتان
 -سنتاني
مدمج؛؛
تحضيري مدمج
تحضير
اسية كسلك
سنوات د
كسلك
اسية
ثالثثالثسنواتر در
للتخصص.
للتخصص.
خمس سنوات دراسية بعد شهادة
الشكل
تتوزع على
بعد
متتاليتان
الباكالوريااسيتان
سنتان در
التالي +:ثالث سنوات"
"شهادة الباكالوريا
 سنتان دراسيتان كسلكي
مدمج؛
متتالية بعد
تحضيراسية
ثالث سنوات در
سنوات دراسية كسلك
الباكالوريا
 ثالثشهادةللتخصص.

11

15
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حقل  :علوم املهندس –العلوم والتقنيات
الرقم
تسمية مسالك التكوين
اسم املؤسسة
(باللغة العربية)
الترتيبي
الصناعة الغذائية
التكنولوجيا
الخاصةوين في
املدرسةالعالي للتك
 21املعهد
تكنولوجياالكهربائية
التابعة الهندسة
للهندسة
1
البيوةصيدل
 ISFORTاختيارات :للداريةالبيضاء
الغذائية والدولي
للجامعة
 األتمتة واملعلوميات الصناعية اإللكترو تكنيك وإلكترونيكالطاقة
 توزيع اآللة وإلكترونيكالصيانة
الهندسة
 22املعهد العالي للهندسة
اختيارات:
التطبيقيةIGA-
املدرسة الخاصة للهندسة التابعة الهندسة الصناعية
2
سياالت ومعالجة
ي
اللوج
هندسة
اختيار:
للجامعة الدولية للدار البيضاء
الصور
وتسيير اإلنتاج
ستيك
اللوجياملعلوماتية
الشبكات
هندسة
والسالمة
هندسة نظم اآللية ومراقبةالجودة
هندسة االتصاالت والشبكاتاملدرسة الخاصة للهندسة التابعة هندسة املعلوميات
3
املدمجة
األنظمة
و
اختياقرات:
البيضاء
للجامعة الدولية للدار
املعلوماتية املطبقة في
اسات الطر
 23املدرسة العليا الخاصة للدر
املركبات
نظماملقاوالت
تسيير
العليا في تكنلوجيا اإلعالم
 نظم اإلعالموالتواصل_Sup Technology
 -شبكات املعلوميات واألنظمة

ملحق
تسمية مسالك التكوين
مددها
ملحق الفرنسية/اللغة اإلنجليزية)
(باللغة
بعد
متتالية
سنوات ددرراسية
خمس سنوات
 Technologie Agro-Alimentaireثالث
شهادة
اسية بعد
Génie Electrique
شهادة
الباكالورياالشكل
تتوزع على
الباكالوريا
Options :
التالي:
- Automatique et Informatique Industrielle
 سنتان دراسيتان كسلك- Electrotechnique et Electronique de
تحضيري مدمج؛
Puissance
 ثالث سنوات دراسية كسلك- Instrumentation Electronique et
للتخصص.
 Ingénierieسنتان دراسيتان متتاليتان بعد
Maintenance
" Options :شهادة الباكالوريا  +ثالث سنوات"
 Génie Industrielخمس سنوات دراسية بعد شهادة
-Ingénierie
des logiciels et Traitement
 d'Imagesالباكالوريا تتوزع على الشكل
Option :
التالي:
Logistique etdesGestion
deInformatiques
la Production et
-Ingénierie
Réseaux
 سنتان دراسيتان كسلكSécurité
تحضيري مدمج؛
-Ingénierie des Systèmes Automatisés et
 Contrôle Qualitéثالث سنوات دراسية كسلك
للتخصص.
-Ingénierie des Télécoms et Réseaux et
 Systèmesخمس سنوات دراسية بعد شهادة
Génie Informatique
Embarqués
 Options :الباكالوريا تتوزع على الشكل
شهادة
بعد
اسية
 Méthodes Informatique Appliquées à laخمس سنوات در
- Systèmes
Embarqués
التالي :على الشكل
 Gestionالباكالوريا تتوزع
des Entreprises
اسيتان كسلك
 سنتان درالتالي:
- Systèmes d’Information
ي
مدمج؛كسلك
تحضيرراسيتان
 سنتان د- Réseaux Informatiques et Systèmes
سنواتي دراسية كسلك
؛
مدمج
 ثالثتحضيرللتخصص.
اسية كسلك
 ثالث سنوات در11
للتخصص.

16

تاريخ انتهاء مدة
اعتمادها
نهاية السنة الجامعية
2022
/2021
2024/2023

نهاية السنة الجامعية
2021/2020
نهاية السنة الجامعية
2024/2023

نهاية السنة الجامعية
السنة2024
نهاية/2023
الجامعية
2024/2023
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حقل  :علوم املهندس –العلوم والتقنيات
تسمية مسالك التكوين
الرقم
اسم املؤسسة
(باللغة العربية)
الترتيبي
الكهربائيةاملعلومات
الهندسةتكنولوجيا
للهندسة التابعة هندسة
للدراسات في
 24املدرسة العليا
الخاصة
1
اختيارري:
والتواصل
ات :
اختيا
البيضاء
اإلعالمللدار
تكنولوجياالدولية
للجامعة
 -الطرقالصناعيةفي
واملعلوميات املطبقة
األتمتة املعلوماتیة
الخاصة SUP'Technology
املقاوالت
 تدبيرتكنيك وإلكترونيك
اإللكترو
الشبكات والنظم والحمایة
 الطاقة توزيع اآللة وإلكترونيك 25املدرسة العليا الخاصة للدراسات املعامالت املصرفية اإللكترونية
الصيانة
وتأمينها
العليا في تكنلوجيا اإلعالم
والتواصل_Technology
 Supالتابعة الهندسة الصناعية
للهندسة
الخاصة
املدرسة
2
الدوليةللطيران والتكنولوجيا هندسة الطيران والفضاء
للجامعة العليا
 26املدرسة
اختيار:
البيضاء
للدار
املتقدمةAEROSUP-
اللوجيستيك وتسيير اإلنتاج

3
27

املدرسة الخاصة للهندسة التابعة هندسة املعلوميات
الدوليةللطيران والتكنولوجيا املعلوميات والنظم املدمجة
للجامعة العليا
املدرسة
ات:
اختيا
اء
البيض
للدار
ر
املتقدمةAEROSUP-
 نظم املركبات نظم اإلعالم -شبكات املعلوميات واألنظمة

ملحق

خمس سنوات دراسية بعد شهادة
اسية بعد شهادة
خمس
سنوات در
الشكل
على
تتوزع
الباكالوريا
التالي :على الشكل
الباكالوريا تتوزع
التالي:
اسيتان كسلك
 سنتان در
مدمج؛كسلك
تحضيررياسيتان
 سنتان دتحضيردري مدمج؛
كسلك
اسية
ثالث سنوات
للتخصص.اسية كسلك
 ثالث سنوات درخصص.بعد شهادة
خمس سنواتللتدراسية
اسية بعد شهادة
خمس
سنوات در
الشكل
على
تتوزع
الباكالوريا
التالي :على الشكل
الباكالوريا تتوزع
التالي:
اسيتان كسلك
 سنتان در
مدمج؛كسلك
تحضيررياسيتان
 سنتان دمدمج؛
 ثالثتحضيراسية كسلك
سنواتي در
اسية كسلك
 ثالث سنوات درللتخصص.
للتخصص.

تسمية مسالك التكوين
مددها
ملحق الفرنسية/اللغة اإلنجليزية)
(باللغة
بعد
متتالية
سنوات ددرراسية
خمس سنوات
 Ingénierie des Technologies deثالث
شهادة
اسية بعد
Génie Electrique
شهادة
l’information
الباكالورياالشكل
تتوزع على
الباكالوريا
Options
:
Options :
التالي:
- Automatique et Informatique Industrielle
- Méthodes Informatiques Appliquées à la
 سنتان دراسيتان كسلك- Gestion
Electrotechnique
et Electronique de
des Entreprises
تحضيري مدمج؛
PuissanceSystèmes & Sécurité
- Réseaux,
 ثالث سنوات دراسية كسلك- Instrumentation
Electronique
et
 Monétiqueسنتان د اسيتان متتاليتان بعد
et Sécurisation
des Transactions
ر
للتخصص.
Maintenance
"شهادة الباكالوريا  +ثالث سنوات"
Génie Industriel
Ingénierie
Option : Aéronautique et Spatiale
Logistique et Gestion de la Production

-

Génie Informatique
Informatique
Options : et Systèmes Embarqués
Systèmes Embarqués
Systèmes d’Information
Réseaux Informatiques et Systèmes
11

17

تاريخ انتهاء مدة
اعتمادها
نهاية السنة الجامعية
2022/2021
2024/2023

نهاية السنة الجامعية
2021/2020
نهاية السنة الجامعية
الجامعية
السنة2024
نهاية/2023
2024/2023

نهاية السنة الجامعية
الجامعية
السنة2024
نهاية/2023
2024/2023
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والذكاء
الكبيرة
البيانات
االصطناعي املطبق على الصحة

ملحق
تسمية مسالك التكوين
ملحق الفرنسية/اللغة اإلنجليزية)
(باللغة
Ingénierie
Génie Electrique
Options :
Options :
- Ingénierie Logiciel et Développement
- Automatique et Informatique Industrielle
WEB
- Electrotechnique
et Electronique
de
Architecture
et Sécurité
des Systèmes
Puissance
Informatiques
- Instrumentation Electronique et
Maintenance
تسمية مسالك التكوين
Génie Industriel
(باللغة الفرنسية/اللغة اإلنجليزيةOption):
Sciences etInfirmières
Logistique
Gestion de la Production
Option :
Infirmier polyvalent
Biotechnologies et Santé

Big Data et Intelligence Artificielle
11
Appliquée à la Santé

- Systèmes Embarqués
- Systèmes d’Information
Maintenance et Génie Biomédical
- Réseaux Informatiques et Systèmes

Génie Informatique
هندسة املعلوميات
Psychologie
علم
Options
النفس السريري وعلم النفس : Clinique et Psychopathologie
اختيارات:
املرض ي
نظم املركبات
 نظم اإلعالمالبيوطبية
شبكاتوالهندسة
الصيانة
األنظمة
املعلوميات و
-

مسالك التكوين
تسمية
الصناعية
الهندسة
اختيار( :باللغة العربية)
علوم
التمريضوتسيير اإلنتاج
اللوجيستيك
اختيار:
ممرض متعدد االختصاصات
البيوتكنولوجيات والصحة

حقل  :علوم املهندس –العلوم والتقنيات
تسمية مسالك التكوين
الرقم
اسم املؤسسة
(باللغة العربية)
الترتيبي
الهندسة
 28املعهد العالي للهندسة واألعمال
الهندسة الكهربائية
التابعة
للهندسة
الخاصة
املدرسة
1
للدارISGA
Casablanca
الخاص
اختيارري:
ات :
اختيا
البيضاء
للجامعة الدولية
واملعلومياتوتطوير
األتمتةاللوجيسيال
 -هندسةالصناعية
الشبكةاإللكترو تكنيك وإلكترونيك
الطاقة وسالمة النظم
 هندسةاملعلوماتية
اآللة وإلكترونيك
 توزيعالصيانة

حقل  :علوم الصحة
الرقم
للهندسة التابعة
2
الخاصةاملؤسسة
املدرسة اسم
الترتيبي للجامعة الدولية للدار البيضاء
الكلية الخاصة لعلوم الصحة
1
التابعة للجامعة الدولية
للدارالبيضاء
الكلية الخاصة لعلوم الصحة
2
التابعة للجامعة الدولية
البيضاء
للدار
الخاصة للهندسة التابعة
املدرسة
3
الدوليةلعلوم
للجامعةالخاصة
الكلية
3
الصحةاء
للدار البيض
التابعة للجامعة الدولية
للدارالبيضاء
املدرسة العليا لهندسة الطب
4
اإلحيائي التابعة لجامعة محمد
السادس لعلوم الصحة UM6SS-
املدرسة العليا لهندسة الطب
5
اإلحيائي التابعة لجامعة محمد
السادس لعلوم الصحةUM6SS-
18

مددها
سنتان دراسيتان متتاليتان بعد
شهادة
بعد
اسية
د
سنوات
خمس
ر
سنوات"
الباكالوريا
"شهادة
ثالثالشكل
تتوزع+على
الباكالوريا
التالي:
 سنتان دراسيتان كسلكتحضيري مدمج؛
 ثالث سنوات دراسية كسلكللتخصص.
اسية بعد شهادة
خمس سنوات در
مددها
الباكالوريا تتوزع على الشكل
اسية متتالية بعد
ثالث سنوات در
التالي:
 شهادةالباكالورياكسلك
سنتان دراسيتان
تحضيري مدمج؛
كسلكبعد
اسيةمتتالية
اسية
ثالثثالثسنوات د
سنواتردر
للتخصص.
الباكالوريا
شهادة
خمس سنوات دراسية بعد شهادة
بعد
متتاليتان
اسيتان
سنتان در
الشكل
تتوزع على
الباكالوريا
التالي :ثالث سنوات"
"شهادة الباكالوريا +
 سنتان دراسيتان كسلكمتتالية بعد
ثالث سنوات در
تحضيري
اسيةمدمج؛
الباكالوريا
شهادة
اسية كسلك
 ثالثسنوات در
للتخصص.
سنتان دراسيتان متتاليتان بعد
"شهادة الباكالوريا  +ثالث سنوات"

تاريخ انتهاء مدة
اعتمادها
نهاية السنة الجامعية
نهاية
الجامعية
السنة
2021
/2020
2024/2023

نتهاء مدة
تاريخ ا
الجامعية
السنة
نهاية
اعتمادها
2024
/2023
نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
الجامعية
السنة2024
نهاية/2023
2021/2020
نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2021/2020
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الرقم
الترتيبي
6

7

8

9

10

اسم املؤسسة

املدرسة العليا لهندسة الطب
اإلحيائي التابعة لجامعة محمد
السادس لعلوم الصحةUM6SS-
املدرسة الدولية للصحة العمومية
التابعة لجامعة محمد السادس
لعلوم الصحة UM6SS-

املدرسة الدولية للصحة العمومية
التابعة لجامعة محمد السادس
لعلوم الصحة UM6SS-
كلية الطب التابعة لجامعة محمد
السادس لعلوم الصحة UM6SS-

كلية الطب التابعة لجامعة محمد
السادس لعلوم الصحة UM6SS-

تسمية مسالك التكوين
(باللغة العربية)
الفيزياء الطبية

تدبير مؤسسات الصحة

الصحة العمومية

املناعة والعدوى وااللتهاب

املعلوميات املطبقة على الصحة
اختيارات:
 تدبير مشاريع الصحة اإللكترونية التطبيب ع بعد املعلوميات املطبقة على الصحةالعمومية
 تدبير البيانات املعلوميات الحيوية -تصميم واختيار النظام

مددها
سنتان دراسيتان متتاليتان بعد
"شهادة الباكالوريا  +ثالث سنوات"

ملحق
تسمية مسالك التكوين
(باللغة الفرنسية/اللغة اإلنجليزية)
Physique Médicale

تاريخ انتهاء مدة
اعتمادها
نهاية السنة الجامعية
2021/2020
 Management des Etablissements de Santéسنتان دراسيتان متتاليتان بعد
"شهادة الباكالوريا  +ثالث سنوات"

 Santé publiqueسنتان دراسيتان متتاليتان بعد
"شهادة الباكالوريا  +ثالث سنوات"
 Immunité, Infection et Inflammationسنتان دراسيتان متتاليتان بعد
"شهادة الباكالوريا  +ثالث سنوات"

نهاية السنة الجامعية
2021/2020

نهاية السنة الجامعية
2021/2020
نهاية السنة الجامعية
2021/2020

سنتان دراسيتان متتاليتان بعد
"شهادة الباكالوريا  +ثالث سنوات"

Health Informatique
Options :

نهاية السنة الجامعية
2021/2020

- Ehealth Project Management
- Télémédecine
- Public Health Informatics
- Data Management
- Bio Informatics
- System Design and System Selection
19
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15

تاريخ انتهاء مدة
اعتمادها
نهاية السنة الجامعية
2022/2021

ملحق
تسمية مسالك التكوين
الرقم
تسمية مسالك التكوين
مددها
اسم املؤسسة
(باللغة الفرنسية/اللغة اإلنجليزية)
(باللغة العربية)
الترتيبي
 Rééducation et Réhabilitationثالث سنوات دراسية متتالية بعد
 11كلية علوم وتقنيات الصحة التابعة إعادة التأهيل واإلصالح
شهادة الباكالوريا
Option :
لجامعة محمد السادس لعلوم اختيار:
Ergothérapie
الترويض الوظيفي
الصحةUM6SS-
 Sciences Infirmièresسنتان دراسيتان متتاليتان بعد
 12كلية علوم وتقنيات الصحة التابعة علوم التمريض
" Options :شهادة الباكالوريا  +ثالث سنوات"
اختياري:
لجامعة محمد السادس لعلوم
 ممارسة التمريض املتقدم:الصحةUM6SS-
- Pratique Infirmière Avancée : Infirmière
Clinicienne
Spécialisée
التمريض السريري املتخصص en
في األنكولوجيا وأمراض الدم
Oncohématologie
 ممارسة التمريض املتقدم :- Pratique Infirmière Avancée : Spécialité
تخصص الفترة املحيطة بالوالدة
Périnatalité
 Qualité, Sécurité, Hygiène etسنتان دراسيتان متتاليتان بعد
13
" Environnementشهادة الباكالوريا  +ثالث سنوات"
Biotechnologie et Santé

Nutrition Clinique

16

17

نهاية السنة الجامعية
2021/2020

نهاية السنة الجامعية
2021/2020
سنتان دراسيتان متتاليتان بعد
"شهادة الباكالوريا  +ثالث سنوات"
سنتان دراسيتان متتاليتان بعد
"شهادة الباكالوريا  +ثالث سنوات"

Fabrication et Contrôle des Produits de
Santé
Kinésithérapie

14

نهاية السنة الجامعية
2021/2020
نهاية السنة الجامعية
2021/2020

ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا
ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا

كلية علوم وتقنيات الصحة التابعة الجودة والسالمة والنظافة والبيئة
لجامعة محمد السادس لعلوم
الصحةUM6SS-
كلية علوم وتقنيات الصحة التابعة التكنولوجيا الحيوية والصحة
لجامعة محمد السادس لعلوم
الصحةUM6SS-
كلية علوم وتقنيات الصحة التابعة التغذية السريرية
لجامعة محمد السادس لعلوم
الصحةUM6SS-
كلية الصيدلة التابعة لجامعة محمد تصنيع ومراقبة املنتجات
الصحية
السادس لعلوم الصحةUM6SS-
املدرسة العليا للترويض الطبي ESK-الترويض الطبي

نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2022/2021

20
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ملحق
تسمية مسالك التكوين
(باللغة الفرنسية/اللغة اإلنجليزية)
Orthoptie
Diététique et Nutrition
Psychomotricité
Orthophonie
Kinésithérapie
Orthophonie

املدرسة العليا للترويض الطبي ESK-الحمية والتغذية

املدرسة العليا للترويض الطبي ESK-العالج النفس ي الحركي

املدرسة العليا للترويض الطبي ESK-تقويم النطق

19

20

21

24

23

22

الرقم
تسمية مسالك التكوين
اسم املؤسسة
(باللغة العربية)
الترتيبي
 18املدرسة العليا للترويض الطبي ESK-تقويم البصر

ثالث
ثالث
ثالث
ثالث
ثالث
ثالث

Diététique

مددها
سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا
سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا
سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا
سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا
سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا
سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا
سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا
 Psychomotricitéثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا
 Orthoptieثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا
سنتان دراسيتان متتاليتان بعد
Management de la Qualité en
" Etablissement de santéشهادة الباكالوريا  +ثالث سنوات"
 Psychologie Cliniqueسنتان دراسيتان متتاليتان بعد
"شهادة الباكالوريا  +ثالث سنوات"

ثالث

تاريخ انتهاء مدة
اعتمادها
نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2021/2020
نهاية السنة الجامعية
2021/2020

معهد الدراسات العليا شبه الطبية الترويض الطبي
واالجتماعيةIHEPS Casablanca-
معهد الدراسات العليا شبه الطبية تقويم النطق
واالجتماعيةIHEPS Casablanca-
معهد الدراسات العليا شبه الطبية الحمية
واالجتماعيةIHEPS Casablanca-

25

26

27

28

معهد الدراسات العليا للشبه الطبي العالج النفس ي الحركي
واالجتماعي IHEPS-Casablanca
معهد الدراسات العليا للشبه الطبي تقويم البصر
واالجتماعي IHEPS-Casablanca
معهد الدراسات العليا للشبه الطبي تدبير جودة املؤسسات الطبية
واالجتماعي IHEPS-Casablanca
املدرسة العليا لعلم النفسESP-
علم النفس السريري

21
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املدرسة العليا لعلم النفسESP-

املدرسة العليا لعلم النفس ESP

املدرسة العليا لعلوم الصحة ESSS

املدرسة العليا لعلوم الصحة ESSS

املدرسة العليا لعلوم الصحة ESSS

املدرسة العليا لعلوم الصحة ESSS

املدرسة العليا لعلوم الصحة ESSS

الرقم
الترتيبي
29

30

31

32

33

34

35

36

اسم املؤسسة

تسمية مسالك التكوين
(باللغة العربية)
علم النفس الشغل
علم الشيخوخة النفس ي
الحمية والتغذية
التمريض في التخدير واإلنعاش
ممرض متعدد االختصاصات
العالج الطبيعي والترويض الطبي
تقويم النطق

املدرسة العليا لعلوم الصحة ESSS

االكتوارية

تسمية مسالك التكوين
(باللغة العربية)

قابلة

اسم املؤسسة

حقل  :التسيير-التدبير-التجارة-التواصل

الرقم
الترتيبي

1

مدرسة إدارة األعمال التابعة
للجامعة الدولية للرباطUIR -

مددها

ملحق
تسمية مسالك التكوين
مددها
(باللغة الفرنسية/اللغة اإلنجليزية)
 Psychologie du Travailسنتان دراسيتان متتاليتان بعد
"شهادة الباكالوريا  +ثالث سنوات"
 Psychogérontologieسنتان دراسيتان متتاليتان بعد
"شهادة الباكالوريا  +ثالث سنوات"
 Diététique et Nutritionثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا
 Infirmier en Anesthésie et Réanimationثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا
 Infirmier Polyvalentثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا
 Kiné-Physiothérapieثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا
 Orthophonieثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا
 Sage-Femmeثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا
مدينة الرباط

Actuariat

تسمية مسالك التكوين
(باللغة الفرنسية/اللغة اإلنجليزية)

22

ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
"شهادة الباكالوريا  +سنتان
دراسيتان"

تاريخ انتهاء مدة
اعتمادها
نهاية السنة الجامعية
2021/2020
نهاية السنة الجامعية
2021/2020
نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2022/2021

تاريخ انتهاء مدة
اعتمادها
نهاية السنة الجامعية
2022/2021

4828
الجريدة الرسمية
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الرقم
الترتيبي

2

3

4

5

اسم املؤسسة

مدرسة إدارة األعمال التابعة
للجامعة الدولية للرباطUIR -

تسمية مسالك التكوين
(باللغة العربية)
تدبير املقاوالت في الصناعة الغذائية

6

7

املعــهد الخ ــاص للدراسات السيــاسية حل النزاعات وحكامة السالم
والقانـونية /العلوم السياسـية
الـرباط التابع للجامعة الدولية
للرباطUIR -
املع ـهد الخ ــاص للدراسات السيــاسية تقييم السياسات العمومية
والقانـونية /العلوم السياسـية
الـرباط التابع للجامعة الدولية
للرباطUIR -
 ،ESLSCAمدرسة التدبير

املدرسة املغربية للبنك والتجارة
الدوليةEMBCI-

املعهد العالي للعلوم
والتكنولوجياSIST-

إدارة األعمال

البنك والتجارة الدولية
إدارة األعمال
اختيارات:
املاليةالتسويقتدبير املوارد البشرية-التدبير الدولي

مددها
سنتان دراسيتان متتاليتان بعد
"شهادة الباكالوريا  +ثالث سنوات"
سنتان دراسيتان متتاليتان بعد
"شهادة الباكالوريا  +ثالث سنوات"

سنتان دراسيتان متتاليتان بعد
"شهادة الباكالوريا  +ثالث سنوات"

ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا
ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا

Management des Entreprises
Agroalimentaires
Résolution des Conflits et
Gouvernance de la Paix

Evaluation des Politiques Publiques

Administration des Affaires
Banque et Commerce International

ملحق
تسمية مسالك التكوين
(باللغة الفرنسية/اللغة اإلنجليزية)

تاريخ انتهاء مدة
اعتمادها
نهاية السنة الجامعية
2021/2020
نهاية السنة الجامعية
2021/2020

نهاية السنة الجامعية
2021/2020

نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2022/2021

شهادة الباكالوريا

ثالث سنوات دراسية متتالية بعد

Business Management
Options :
-Finance
-Marketing
-Management des Ressources
Humaines
-Management International

نهاية السنة الجامعية
2022/2021

23
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الرقم
الترتيبي

8

9

10

11

12

13

14

اسم املؤسسة

املدرسة العليا للتدبير واملعلوميات
واالتصالSUPMTI Rabat-

مدرسة الدراسات العليا
التجاريةHEC-

مدرسة الدراسات العليا
التجاريةHEC-

مدرسة الدراسات العليا
التجاريةHEC-

املعهد العالي للهندسة واألعمال
الخاص ISGA Rabat-

املعهد اللغوي للتواصل
والدراسات_ILCS

املعهد اللغوي للتواصل
والدراسات_ILCS

15

تسمية مسالك التكوين
(باللغة العربية)
تدبير املقاوالت
إدارة املقاوالت
التواصل والتسويق
تدبير املوارد البشرية
نظم املعلومات وتدبير املقاولة
اختياري:
 نظم املعلومات واملالية واالفتحاص -نظم املعلومات التسويق والتجارة

الصحافة
الترجمة التحريرية والترجمة الفورية
التواصل والتسويق

املعهد اللغوي للتواصل
والدراسات_ILCS

مددها

Management des Ressources
Humaines

ملحق
تسمية مسالك التكوين
(باللغة الفرنسية/اللغة اإلنجليزية)

تاريخ انتهاء مدة
اعتمادها
ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا
ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا
ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا
سنتان دراسيتان متتاليتان بعد
"شهادة الباكالوريا  +ثالث سنوات"

Communication et Marketing

Administration des Entreprises

Management des Entreprises

نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2021/2020

ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا
ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا

ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا

نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2022/2021

ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا

نهاية السنة الجامعية
2022/2021

Traduction et Interprétation
Communication et Marketing

نهاية السنة الجامعية
2022/2021

Systèmes d’Information et
Management d’Entreprise
Options :
-Système d’Information, Finance et
Audit
-Système d’Information, Marketing et
Commerce
Journalisme

24
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الرقم
الترتيبي

16

17

18

اسم املؤسسة

املعهد اللغوي للتواصل
والدراسات_ILCS

املعهد اللغوي للتواصل
والدراسات_ILCS

مدرسة التكنولوجيا العليا
باملغر HIGH TECH-

19

تسمية مسالك التكوين
(باللغة العربية)
اإلشهار والعالقات العامة
التدبير والقيادة
التدبير
العلوم السياسية واالجتماعية

مدرسة التكنولوجيا العليا
باملغر HIGH TECH-

20

21

مدرسة التكنولوجيا العليا باملغر التدبير
اختيارات:
HIGH-TECH
 مالية املقاوالت التدبير واللوجيستيك التسويق والتواصل تسيير املوارد البشريةاملدرسة العليا للتصميم  ART’Comالهندسة الداخلية
Sup-

22

املدرسة العليا للتصميم  ART’Comالتصميم املبياني والرقمي
Sup-

ملحق
تسمية مسالك التكوين
(باللغة الفرنسية/اللغة اإلنجليزية)
Publicité et Relations Publiques
Management et Leadership
Management
Sciences Politiques et Sociales

Design Graphique et Digital

Management
Options :
-Finance d’entreprise
-Management et Logistique
- Marketing et Communication
- Gestion des Ressources Humaines
Architecture d’Intérieur

25

تاريخ انتهاء مدة
اعتمادها
نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2021/2020

نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2022/2021

مددها
ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا
ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا
ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا
ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا
سنتان دراسيتان متتاليتان بعد
"شهادة الباكالوريا  +ثالث سنوات"

ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا
ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا
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الرقم
الترتيبي

23

24

25

اسم املؤسسة

املعهد العالي للتدبير واإلدارة
والهندسة املعلوماتيةISMAGI-
واستراتيجيات

تسمية مسالك التكوين
(باللغة العربية)
التسيير التنفيذي
املقاوالت
اختيارات:
تسيير املوارد البشريةاملاليةالتسويقالتسويق والتجارة والرقمي

تسمية مسالك التكوين
(باللغة العربية)

التدبير اللوجيستي وسلسلة اإلمدادات

املدرسة العليا للتسيير وعلوم
املعلوميات EGICO
املدرسة العليا للتسيير وعلوم
املعلوميات EGICO

اسم املؤسسة

حقل  :علوم املهندس –العلوم والتقنيات

الرقم
الترتيبي

1

2

املدرسة العليا للهندسة املعمارية الهندسة املعمارية
للرباط التابعة للجامعة الدولية
للرباط UIR-
كلية اإللكترونيك واللوجستيك البيانات الكبيرة
واملعلوميات واالتصاالت التابعة
للجامعة الدولية للرباطUIR-

ملحق
تسمية مسالك التكوين
(باللغة الفرنسية/اللغة اإلنجليزية)
Gestion Opérationnelle et Stratégies
des Entreprises
Options :
-Gestion des Ressources Humaines
-Finance
-Marketing
Marketing, Commerce et Digital
Management Logistique et Supply
Chain

تاريخ انتهاء مدة
اعتمادها
نهاية السنة الجامعية
2021/2020

مددها
سنتان دراسيتان متتاليتان بعد
"شهادة الباكالوريا  +ثالث سنوات"

Architecture

BIG DATA

ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا
ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا

مددها
ست سنوات دراسية متتالية
بعد شهادة الباكالوريا
سنتان دراسيتان متتاليتان بعد
"شهادة الباكالوريا  +ثالث سنوات"

نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2022/2021

تاريخ انتهاء مدة
اعتمادها
نهاية السنة الجامعية
2025/2024
نهاية السنة الجامعية
2021/2020

تسمية مسالك التكوين
(باللغة الفرنسية/اللغة اإلنجليزية)

26

4832
الجريدة الرسمية
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الرقم املدرسة العليا للمعلوميات
3
اسم املؤسسة
الترتيبي والرقميات التابعة للجامعة الدولية

3
4

الرقم
الترتيبي
والنقل
ستيك
تسميةاللوجي
تدبير شراكات
التكوين
مسالك
(باللغة العربية)
تدبير شراكات اللوجيستيك والنقل
سنتان تحضيريتان لسلك املهندس

45

اسم املؤسسة

تسمية مسالك
التكوين Gestion
des partenariats
logistiques
(باللغة الفرنسية/اللغة اإلنجليزية)
et Transport
Gestion des partenariats logistiques
Deux
années préparatoires au cycle
et
Transport
Ingénieur

لسلك املهندس
تحضيريتان
املعلوميات
سنتانأنظمة
رقمنة

املدرسةUIR-
للرباط
العليا للمعلوميات
الخاص
املعهد
لعلوم الدولية
للجامعة
العاليالتابعة
والرقميات
Technologia Privée
املهندس-
UIRللرباط
املعهد العالي الخاص لعلوم
املهندسTechnologia Privée -

تسمية مسالك التكوين
(باللغة العربية)

مددها
ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
مددها
شهادة الباكالوريا
ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
متتاليتان
شهادةاسيتان
سنتان در
الباكالوريا
بعد شهادة الباكالوريا

Deux
années préparatoires
cycle
Digitalisation
des auSystèmes
Ingénieur
d’Information

ملحق
تسمية مسالك التكوين
(باللغة الفرنسية/اللغة اإلنجليزية)
ملحق

تاريخ انتهاء مدة
اعتمادها
الجامعية
السنة
نهاية
انتهاء مدة
تاريخ
2022
/2021
اعتمادها
نهاية السنة الجامعية
الجامعية
السنة2022
نهاية/2021
2021/2020
اسيتان
ثالثسنتان د
متتاليتانبعد
اسية متتالية
سنواتر در
الباكالوريا
شهادة شهادة
" بعد
سنتان
الباكالوريا +

5
6

6
7

Systèmes

نهاية السنة الجامعية
2021/2021
2020
2022

رقمنة أنظمة املعلوميات
التحول الرقمي

املعهد العالي الخاص لعلوم
الخاص لعلوم
العالي
املعهد
Technologia
Privée
املهندس-
املهندسTechnologia Privée -

املعهد العالي الخاص لعلوم
EMGPrivéeللهندسة
املهندس-املغربية
املدرسة
Technologia

Digitalisation
des
Transformation Digitale
d’Information

نهاية السنة الجامعية
الجامعية
السنة2022
نهاية/2021
2021/2020

التحول الرقمي
الهندسة املدنية
اختياري:

نهاية السنة الجامعية
2024/2023

نهاية السنة الجامعية
2024/2023

نهاية السنة الجامعية
2024/2023

نهاية السنة الجامعية
الجامعية
السنة2021
نهاية/2020
2024/2023

Transformation Digitale
Génie Civil
Options :

7

8

-Travaux
Génie Civil
-Etudes
Options :
-Travaux
-Etudes
Génie Electrique
Options :

اسيتانبعدكسلك
شهادة
سنتان ددرراسية
خمس سنوات
تحضيري
علىمدمج؛
الشكل التالي:
الباكالوريا تتوزع
كسلك
  -ثالثسنوات در
اسيةكسلك
اسيتان
سنتان در
للتخصص.
تحضيري
مدمج؛
شهادة
سنوات در
بعد كسلك
اسيةاسية
خمسثالث
سنوات در
الباكالوريا تتوزع على الشكل التالي:
للتخصص.
اسيتانبعدكسلك
شهادة
سنتان ددرراسية
خمس سنوات
تحضيري
علىمدمج؛
الشكل التالي:
الباكالوريا تتوزع
كسلك
  -ثالثسنوات در
اسيةكسلك
اسيتان
سنتان در
للتخصص
تحضيري مدمج؛
 -ثالث سنوات دراسية كسلك

اسيتان"متتالية بعد
ثالث سنواتدردراسية
بعد
متتاليتان
شهادةراسيتان
سنتان د
سنتان
الباكالوريا +
"
اسيتان"ثالث سنوات"
الباكالوريا +
"شهادة در
سنتان دراسيتان متتاليتان بعد
بعد شهادة
خمس
"شهادةسنوات در
سنوات"
اسيةثالث
الباكالوريا +
الباكالوريا تتوزع على الشكل التالي:

املدرسة املغربية للهندسةEMG-

املدرسة املغربية للهندسةEMG-

8

األشغال املدنية
الهندسةاسات
الدراختياري:
األشغالالدراساتالهندسة الكهربائية
اختياري:

املدرسة املغربية للهندسةEMG-

واإللكترونيك
اإللكترو تقنية
الكهربائية
الهندسةالصناعية والطاقات املتجددة
اختياري:
الصناعية والنظم
واملعلوميات
-اآلليةواإللكترونيك
اإللكترو تقنية
املدمجة
الصناعية والطاقات املتجددة
-اآللية واملعلوميات الصناعية والنظم

-Electrotechnique
Génie
Electrique et Electronique
Industrielle
Options
: et Energies
Renouvelables
-Electrotechnique et Electronique
Automatique, Informatique
Industrielle
et
Energies
Industrielle et Systèmes Embarqués
27
Renouvelables
27

عدد 13 - 6998دعقلا وذ 13ذ (2( 13نوي ((24 (24

الجريدة الرسمية
4833

اسم املؤسسة

الرقم
الترتيبي

الرقم
الترتيبي

تسمية مسالك التكوين
(باللغة العربية)
املدمجة
تسمية مسالك التكوين
(باللغة العربية)

ملحق
تسمية مسالك التكوين
(باللغة الفرنسية/اللغة اإلنجليزية)
ملحق -Automatique, Informatique
التكوين
تسمية مسالك
Industrielle
et Systèmes
Embarqués
(باللغة الفرنسية/اللغة اإلنجليزية)

اللوجيستيك والنقل
الهندسةراكات
تدبير ش
الصناعية
اختياري:
اللوجيستيك ونظم املعلوماتلسلك البناء
املبدعة في
سنتاناملشاريع
تدبيراملهندس
تحضيريتان

املدرسة العليا
للمعلومياتEMG-
املغربية للهندسة
والرقميات التابعة للجامعة الدولية
للرباط UIR-
املعهد العالي الخاص لعلوم
املهندسTechnologia Privée -

املعهد العالي الخاص لعلوم
EMGPrivéeللهندسة
املهندس-املغربية
املدرسة
Technologia

GestionIndustriel
des partenariats logistiques
Génie
et Transport
Options
:
-Logistique et Systèmes
d’Informations
Deux années préparatoires au cycle
-Management
des Projets Innovants
Ingénieur

رقمنة أنظمة املعلوميات
الهندسة املعلوماتية
التحول
املعلوميات
الرقمي

Génie Civil
Options :
-Travaux
Ingénierie
-Etudes Industriel et logistique

Systèmes

en
Construction des
Digitalisation
Génie Informatique
d’Information
Informatique
Transformation Digitale

الهندسة املدنية
املدرسة املغربية للهندسةEMG-
اختياري:
األشغالاساتالصناعية واللوجيستيك
الهندسة
املدرسة العليا للتدبير واملعلوميات -الدر
واالتصالSUPMTI Rabat-

لتكنولوجيا
لعلوم
الدولي الخاص
املعهد العالي
SUPINFOTechnologia
املعلومات Privée
املهندس-

اسم املؤسسة

93

4

5
10

11
6

7

12

13
8

املدرسة العليا للتدبير واملعلوميات هندسة النظم املعلوماتية
الهندسة الكهربائية
EMG-SUPMTI
Rabatللهندسةواالتصالاملغربية
املدرسة
اختياري:
 اإللكترو تقنية واإللكترونيكالصناعية والطاقات املتجددة
اآللية واملعلوميات الصناعية والنظمIngénierie
des
Systèmes
Génie Electrique
Informatiques
Options :
-Electrotechnique et Electronique
28
Industrielle et Energies
Renouvelables
27

مددها
للتخصص.
مددها
بعد
متتالية
خمس سنوات
ثالث
شهادة
سنوات دراسية بعد
الباكالوريا
الباكالورياشهادة
الشكل التالي:
تتوزع على
 سنتان دراسيتان كسلكتحضيري
اسيتانمدمج؛
متتاليتان
سنتان در
الباكالورياكسلك
سنوات دراسية
ثالث
عد شهادة
 بللتخصص.متتالية بعد
ثالث سنوات دراسية
ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
سنتان
+
الباكالوريا
شهادة
"
سنتان دراسيتان
الباكالوريا +
شهادة
اسيتان"
در
شهادة
اسيتاناسية بعد
خمس
متتاليتان بعد
سنوات در
سنتان در
الشكل التالي:
الباكالوريا تتوزع
سنوات"
على ثالث
الباكالوريا +
"شهادة
 سنتان دراسيتان كسلكمدمج؛
بعد شهادة
تحضيررياسية
خمس سنوات د
الشكلكسلك
علىراسية
سنوات د
التالي:
ثالثتتوزع
الباكالوريا
للتخصص.
اسيتان كسلك
 سنتان درمتتاليتان بعد
اسيتاني مدمج؛
سنتان درتحضير
سنوات"
سنوات د+رثالث
الباكالوريا
اسية كسلك
شهادةثالث
"-
للتخصص.متتالية بعد
ثالث سنوات دراسية
بعد شهادة
شهادة دراسية
خمس سنوات
الباكالوريا
الباكالوريا تتوزع على الشكل التالي:
 سنتان دراسيتان كسلكتحضيري مدمج؛
 -ثالث سنوات دراسية كسلك

تاريخ انتهاء مدة
اعتمادها
تاريخ انتهاء مدة
اعتمادها
نهاية السنة الجامعية
2022
2024/2021
2023
نهاية السنة الجامعية
2021/2020
نهاية السنة الجامعية
الجامعية
السنة2022
نهاية/2021
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2024
2021/2023
2020
نهاية السنة الجامعية
2024/2023
نهاية السنة الجامعية
2021/2020
نهاية السنة الجامعية
الجامعية
السنة2022
نهاية/2021
2024/2023
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الرقم
الترتيبي

14

15

اسم املؤسسة

مدرسة التكنولوجيا العليا
باملغر HIGH TECH-

مدرسة التكنولوجيا العليا
باملغر HIGH TECH-

16

17

18

19

تسمية مسالك التكوين
(باللغة العربية)
الهندسة الصناعية

الهندسة املدنية
الهندسة املعلوماتية

مدرسة التكنولوجيا العليا
باملغر HIGH TECH-

مدرسة التكنولوجيا العليا
باملغر HIGH TECH-

املعهد العالي للدراسات العليا في
التنمية املستدامةISHEDD-

املعهد العالي للدراسات العليا في
التنمية املستدامةISHEDD-

20

21

علوم املهندس
اختياري:
 الهندسة املعلوماتية الهندسة الصناعيةالتسيير املدمج للموارد والتنمية
املستدامة
الطاقة واملواد
علوم البيئة والتنمية املستدامة

املعهد العالي للدراسات العليا في
التنمية املستدامةISHEDD-

املعهد العالي للدراسات العليا في
التنمية املستدامة ISHEDD

الرقم
الترتيبي

اسم املؤسسة

علوم البيئة والتنمية املستدامة
اختيارات:
 التسيير املتكامل للمياه التسيير املتكامل للبيئةالتكوين
مسالك
 التنميةتسميةوالبيئة
املستدامة
(باللغة العربية)

22

املعهد العالي للدراسات العليا في التسيير والتدبير والتنمية املستدامة
التنمية املستدامة ISHEDD

ملحق
تسمية مسالك التكوين
(باللغة الفرنسية/اللغة اإلنجليزية)
Génie Industriel

مددها

تاريخ انتهاء مدة
اعتمادها
شهادة الباكالوريا

Sciences de l’Environnement et du
Développement durable
Sciences de l’Environnement et du
Développement Durable
Options :
ملحق -Gestion Intégrée des Eaux
تسمية
التكوين- Gestion
مسالكIntégrée
de l’Environnement

ثالث سنوات دراسية متتالية بعد

نهاية السنة الجامعية
2022/2021
ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا
ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا
ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
"شهادة الباكالوريا  +سنتان
دراسيتان"
ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا
ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا
ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا
ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا

مددها

Energies et Matériaux

Sciences de l’ingénieur
Options :
- Génie Informatique
- Génie Industriel
Gestion Intégrée des Ressources et
Développement durable

Génie Informatique

Génie Civil

نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2022/2021

نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2022/2021

تاريخ انتهاء مدة
اعتمادها

/Durableاللغة اإلنجليزية)
(باللغةetالفرنسية
- Développement
29
-Environnement
Développement Durable et
Environnement

Gestion, Management et
Développement Durable

ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا

نهاية السنة الجامعية
2022/2021
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22

23

24

الرقم
الترتيبي

املعهد العالي للدراسات العليا في التسيير والتدبير والتنمية املستدامة
التنمية املستدامة ISHEDD

املدرسة العليا لعلوم وتكنولوجيا سلك تحضيري مدمج
الهندسةESSTI-

Génie Informatique

املدرسة العليا لعلوم وتكنولوجيا الهندسة املعلوماتية
الهندسة ESSTI

25

26

Ingénierie des Systèmes Industriels

املدرسة العليا لعلوم وتكنولوجيا هندسة النظم الصناعية
الهندسة ESSTI

املعهد الدولي الخاص لدارة األعمال هندسة املعلوميات التخاذ القرار
والبيانات الضخمة
والتكنولوجيا PIIMT Rabat

27

اسم املؤسسة

Gestion, Management et
Développement Durable
Cycle Préparatoire Intégré

Ingénierie Informatique pour la Prise
de Décision et Données Massives

املعهد الدولي الخاص لدارة األعمال الهندسة املعلوماتية
اختيارات:
والتكنولوجيا PIIMT Rabat
 تكنولوجيا البيانات الكبيرة تكنولوجيا الويب واملحمول -الحماية الرقمية

تسمية مسالك التكوين
(باللغة العربية)

مددها
ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا
سنتان دراسيتان متتاليتان
بعد شهادة الباكالوريا
ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
"شهادة الباكالوريا  +سنتان
دراسيتان"
ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
"شهادة الباكالوريا  +سنتان
دراسيتان"
سنتان دراسيتان متتاليتان بعد
"شهادة الباكالوريا  +ثالث سنوات"

ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا

ملحق
تسمية مسالك التكوين
(باللغة الفرنسية/اللغة النللزيةة)

تاريخ انتهاء مدة
اعتمادها
نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2021/2020
نهاية السنة الجامعية
2022/2021

نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2021/2020

نهاية السنة الجامعية
2022/2021

Génie Informatique
Options :
-Big Data Technologies
-Web et Mobile technologies
-Cyber Sécurité

30
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الرقم
الترتيبي

27
الرقم
الترتيبي

الرقم
الترتيبي

27
28
29

28

اسم املؤسسة

تسمية مسالك التكوين
(باللغة العربية)

تاريخ انتهاء مدة اعتمادها
نهاية السنة الجامعية
تاريخ انتهاء مدة
2022/2021
اعتمادها
تاريخ انتهاء مدة اعتمادها
نهاية السنة الجامعية
نهاية السنة الجامعية
2022/2021
2022/2021

مددها
ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادةمددها
الباكالوريا
مددها
ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
ثالث
ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا
شهادة
شهادة الباكالوريا

ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا

اإللكترونية
 هندسةالتكوين
النظممسالك
تسمية
التكوين
مسالك
تسمية
العربية)
(باللغة
العربية)
(باللغة
وعلوم الدواء
الحيوية
العلوم الطبية
العلوم الطبية الحيوية وعلوم الدواء

نهاية السنة الجامعية
2022/2021

- Ingénierie
مسالكdes
Systèmes
التكوين
تسمية
التكوين
مسالك
تسمية
Informatique
اإلنجليزية)
/اللغة
الفرنسية
(باللغة
 desاإلنجليزية)
/اللغة
الفرنسية
(duباللغة
- Ingénierie
Systèmes
Sciences
Biomédicales
et Sciences
Sciences
Biomédicales et Sciences du
Electroniques
Médicament
Médicament

ائقمسالك التكوين
تسمية
الصيدالنية
الصناعية
هندسة الطر
العربية)الصيدالنية
الصناعية
هندسة الطرائق
(باللغة
العلوم الطبية الحيوية وعلوم الدواء

ملحق
تسمية مسالك التكوين
(باللغة الفرنسية/اللغة اإلنجليزية)
ملحق
Génie Informatique
تسمية مسالك التكوين
Options
(باللغة الفرنسية/اللغة :
اإلنجليزية)
ملحق
-Big Data Technologies
مسالك -Web et Mobile
technologies
تسمية
التكوين -Web et
Mobile technologies
-Cyber
Sécurité
اإلنجليزية)
(باللغة الفرنسية/اللغة
-Cyber
Sécurité
Génie
Informatique
Ingénierie
des Systèmes
Ingénierie des Systèmes
Options
: et Electroniques
Informatique
Informatique et Electroniques
-Big
Data: Technologies
Options
Options :
-Web
et Mobile
- Ingénierie
destechnologies
Systèmes
- Ingénierie
-Cyber
Sécuritédes Systèmes
Informatique
Informatique
Ingénierie
des
Systèmes
- Ingénierie
des
Systèmes
- Ingénierie et
des Systèmes
Informatique
ElectroniquesElectroniques
Electroniques
Options
:

اعتمادها
انتهاء مدة
مدتها
انتهاء مدة
تاريختاريخ
مدتها
اعتمادها
الجامعية
السنة
نهاية
بعد
متتالية
اسية
ثالث سنوات در
نهاية السنة الجامعية
متتالية بعد
ثالث
"شهادةسنوات در
2022
/
2021
سنوات"
اسيةخمس
الباكالوريا +
2022/2021
"شهادة الباكالوريا  +خمس سنوات"

تسمية مسالك
التكوين Génie
des Procédés
Industriels
Génie
/اللغة des
Procédés
اإلنجليزية)
Industrielsالفرنسية
(باللغة
Pharmaceutiques
Pharmaceutiques
Sciences
Biomédicales et Sciences du
Médicament
Génie Industriel

اختيار:
هندسة الطرائق الصناعية الصيدالنية
العلوم الحيوية

الهندسة الصناعية

نهاية السنة الجامعية
ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
اعتمادها
نهايةانتهاء
اسية متتالية بعد تاريخ
مدتها
مدةالجامعية
السنة
" ثالث سنوات در
2022
/
2021
"
اسيتان
د
سنتان
+
الباكالوريا
شهادة
ر
السنة2022
نهاية/2021
سنتان
الباكالوريا
شهادة
"
الجامعية
بعد
اسية +متتالية
ثالث
سنوات در
اسيتان"
"شهادة در
2022/2021
خمس سنوات"
الباكالوريا +
نهاية السنة الجامعية
ثالث سنوات دراسية متتالية بعد

Option :des Procédés Industriels
30
Génie
Biosciences
Pharmaceutiques

السنة2022
نهاية/2021
الجامعية
2022/2021

سنتان
الباكالوريا
شهادة
"
بعد
اسية +متتالية
ثالث
سنوات در
اسيتان"
در
سنتان دراسيتان"
الباكالوريا +
"شهادة

املعهد الدولي الخاص إلدارة األعمال الهندسة املعلوماتية
تسمية مسالك التكوين
املؤسسة
اختيارات:
PIIMT
اسمRabat
والتكنولوجيا
(باللغة العربية)
 تكنولوجيا البيانات الكبيرة تكنولوجيا الويب واملحمولالتكوين
مسالك
تسمية
واملحمول
الويب
 تكنولوجيااسم املؤسسة
 الحماية الرقمية(باللغة العربية)
 الحماية الرقميةاملعلوماتية
إلدارة
املعلوماتية واإللكترونية
الهندسةالنظم
عمالاألعمال هندسة
الخاص واأل
الدوليللهندسة
املعهد العالي
هندسة النظم املعلوماتية واإللكترونية
املعهد العالي الخاص للهندسة
ات:
اختيا
PIIMT ISGA
RabatRabat
والتكنولوجيا
اختيارري:
الخاص
اختياري:
واألعمالISGA Rabat-
الكبيرة
البيانات
املعلوماتية
تكنولوجياالنظم
 هندسة هندسة النظماملعلوماتيةل
الويب واملحمو
اإللكترونية
تكنولوجياالنظم
 هندسةالرقميةاإللكترونية
الحماية النظم
 -هندسةهندسة النظم املعلوماتية واإللكترونية
املعهد العالي للهندسة واألعمال
اختياري:
الخاص ISGA Rabat
 -هندسة النظم املعلوماتية

حقل  :علوم الصحة
حقل  :علوم الصحة
الرقم
اسم املؤسسة
الرقم
الترتيبي
اسم املؤسسة
الترتيبي كلية الطب الزهراوي التابعة للجامعة
1
كلية الطب ي ي
التابعة
1
الزهراولعلوم
الدولية الزهراو
الدولية الزهراوي لعلوم
للجامعة
الصحة
حقل  :علوم
UIASSالصحة
الصحة UIASS-
الرقم
املهندسين الزهراوي التابعة
مدرسة
2
املهندسيناملؤسسة
اسم
التابعة
الترتيبي مدرسة
2
الزهراوييلعلوم
للجامعة الدولية الزهراو
الدولية الزهراوي لعلوم
للجامعة
ي
للجامعة
التابعة
الزهراو
الطب
كلية
1
UIASSالصحة
الصحةUIASS-
الزهراوي لعلوم
الدولية
املهندسين الزهراوي التابعة
مدرسة
3
الصحة UIASS-
 2للجامعة الدولية الزهراوي لعلوم
ي
التابعة
الزهراو
املهندسين
مدرسة
UIASSالصحة
الدولية الزهراوي لعلوم
للجامعة
الصحةUIASS-
31
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الرقم
تسمية مسالك التكوين
اسم املؤسسة
(باللغة العربية)
الترتيبي
املعهد العالي للهندسة وتكنولوجيـات الهندسة الطبية الحيوية
4
الصحة التابع للجامعة الدولية
الزهراوي لعلوم الصحةUIASS-

حقل  :التسيير-التدبير-التجارة-التواصل

الرقم
الترتيبي

اسم املؤسسة

1

2

3

تسمية مسالك التكوين
(باللغة العربية)

املدرسة املغربية العليا للمعلوميات املالية والتدبير
والتسيير EMSIG-

املدرسة املغربية العليا للمعلوميات التسويق والتواصل
والتسيير EMSIG-

تدبير املقاوالت
املدرسة العليا إلدارة األعمال
اختيار:
واملعلوميات واالتصاالت
 SUPMTI Meknèsتدبير نظم وتكنولوجيا املعلومات
والتواصل

مددها
ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا
ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا
سنتان دراسيتان متتاليتان بعد
"شهادة الباكالوريا  +ثالث سنوات"

تاريخ انتهاء مدة
اعتمادها
نهاية السنة الجامعية
2021/2020

تاريخ انتهاء مدة
اعتمادها
نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2021/2020

ملحق
تسمية مسالك التكوين
مدتها
(باللغة الفرنسية/اللغة اإلنجليزية)
 Biomedical Engineeringسنتان دراسيتان متتاليتان بعد
"شهادة الباكالوريا  +ثالث سنوات"
مدينة مكناس
تسمية مسالك التكوين
(باللغة الفرنسية/اللغة اإلنجليزية)
Finance et Management
Marketing et Communication
Management des Entreprises
Option :
Management des Systèmes et
Technologies de l’Information et de
Communication

32
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حقل  :علوم املهندس –العلوم والتقنيات

الرقم
الترتيبي

اسم املؤسسة

1

2

تسمية مسالك التكوين
(باللغة العربية)

املدرسة املغربية العليا للمعلوميات الشبكات واالتصاالت
والتسيير EMSIG-

املدرسة املغربية العليا للمعلوميات تطوير املعلوميات
والتسيير EMSIG-

3

تسمية مسالك التكوين
(باللغة العربية)

هندسة النظم املعلوماتية
املدرسة العليا إلدارة االعمال
اختياري:
واملعلوميات واالتصاالت
 - SUPMTI Meknèsهندسة نظم املعلومات -هندسة نظم الشبكات واالتصاالت

اسم املؤسسة

حقل  :التسيير-التدبير-التجارة-التواصل

الرقم
الترتيبي

1

الكلية األورومتوسطية للعلوم
اإلنسانية واالجتماعية التابعة

الدراسات األنكلفونية والشرق أوسطية
اختياري:

ملحق
تسمية مسالك التكوين
(باللغة الفرنسية/اللغة اإلنجليزية)
Réseaux et Télécommunications

Développement Informatique

مددها
ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا

تاريخ انتهاء مدة
اعتمادها
نهاية السنة الجامعية
2022/2021

شهادة الباكالوريا

ثالث سنوات دراسية متتالية بعد

نهاية السنة الجامعية
2022/2021
سنتان دراسيتان متتاليتان بعد
"شهادة الباكالوريا  +ثالث سنوات"

مددها
ثالث سنوات دراسية متتالية بعد شهادة
الباكالوريا

نهاية السنة الجامعية
2021/2020

تاريخ انتهاء مدة
اعتمادها
نهاية السنة الجامعية
2022/2021

Ingénierie des Systèmes
Informatiques
Options :
-Ingénierie des Systèmes
d’Information
-Ingénierie des Systèmes Réseaux et
Télécoms

مدينة فاس

Études Anglo-MoyenOrientales (Anglo-Middle

تسمية مسالك التكوين
(باللغة الفرنسية/اللغة اإلنجليزية)
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الرقم
الترتيبي

اسم املؤسسة

للجامعة األورواملتوسطية
لفاسUEMF-

تسمية مسالك التكوين
(باللغة العربية)

2

3

4

 الدراسات األنكلفونية -الدراسات الشرق أوسطية

الكلية األورو متوسطية للعلوم
اإلنسانية واالجتماعية التابعة
للجامعة األورو املتوسطية
لفاسUEMF-

الكلية األورو متوسطية للعلوم
اإلنسانية واالجتماعية التابعة
للجامعة األورو املتوسطية
لفاسUEMF-

الكلية األورو متوسطية للعلوم
اإلنسانية واالجتماعية التابعة
للجامعة األورو املتوسطية
لفاس UEMF-

5

الدراسات العربية لغة أجنبية
اختيارات:
 علم اللغة اآلداب الدراسات الثقافيةتعليم اللغة العربية كلغة أجنبية

االتصال املقاوالتي واملؤسساتي

الترجمة الفورية

الكلية األورو متوسطية للعلوم
اإلنسانية واالجتماعية التابعة
للجامعة األورو املتوسطية

لفاسUEMF-

ملحق
تسمية مسالك التكوين
(باللغة الفرنسية/اللغة اإلنجليزية)

مددها

سنتان دراسيتان متتاليتان بعد "شهادة
الباكالوريا  +ثالث سنوات"

سنتان دراسيتان متتاليتان بعد "شهادة
الباكالوريا  +ثالث سنوات"

سنتان دراسيتان متتاليتان بعد "شهادة
الباكالوريا  +ثالث سنوات"

)Eastern Studies
Options :
- Etudes Anglophones
- Etudes du Moyen-Orient
 Etudes Arabes Langue Etrangèreثالث سنوات دراسية متتالية بعد شهادة
الباكالوريا
Options :
- Linguistique
- Littérature
- Etudes Culturelles
Didactique de l’Arabe Langue
Etrangère

Communication des Entreprises
et des Institutions

Interprétation des Conférences

34

تاريخ انتهاء مدة
اعتمادها

نهاية السنة الجامعية
2022/2021

نهاية السنة الجامعية
2021/2020

نهاية السنة الجامعية
2021/2020

نهاية السنة الجامعية
2021/2020
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الرقم
الترتيبي
الرقم
الترتيبي

6

6

7

7

8

8

9

9

10

10

اسم املؤسسة

اسم املؤسسة
لفاس UEMF-

لفاس
UEMFمتوسطية للعلومالكلية األورو
اإلنسانية واالجتماعية التابعة
الكلية األورو متوسطية للعلوم
للجامعة األورو املتوسطية
اإلنسانية واالجتماعية التابعة
لفاس UEMF-
للجامعة األورو املتوسطية
املعهد األورو متوسطي للعلوم
لفاس UEMF-
السياسية التابع للجامعة األورو
املعهد األورو متوسطي للعلوم
املتوسطية لفاس
السياسية التابع للجامعة األورو
UEMFاملتوسطية لفاس
املدرسـ ــة الخاصة للتدبير لفاس
UEMFالتابعة للجامعة الخاصة لفاس
املدرسـ ــة الخاصة للتدبير لفاس
UPFالتابعة للجامعة الخاصة لفاس
UPFاملدرسـ ــة الخاصة للتدبير لفاس
التابعة للجامعة الخاصة
املدرسـ ــة الخاصة للتدبير لفاس
لفاس UPF-
التابعة للجامعة الخاصة
لفاس UPF-

املدرسـ ــة الخاصة للتدبير لفاس
التابعة للجامعة الخاصة
املدرسـ ــة الخاصة للتدبير لفاس
لفاس UPF-
التابعة للجامعة الخاصة
لفاس UPF-

تسمية مسالك التكوين
(باللغة العربية)
تسمية مسالك التكوين
(باللغة العربية)
الترجمة والترجميات

ملحق
تسمية مسالك التكوين
ملحق
(باللغة الفرنسية/اللغة اإلنجليزية)
تسمية مسالك التكوين
(باللغة الفرنسية/اللغة اإلنجليزية)
Traduction et Traductologie

مددها
مددها

تاريخ انتهاء مدة
اعتمادها
تاريخ انتهاء مدة
اعتمادها
سنتان دراسيتان متتاليتان بعد "شهادة
الباكالوريا  +ثالث سنوات"
سنتان دراسيتان متتاليتان بعد "شهادة
الباكالوريا  +ثالث سنوات"
 Sciences politiquesثالث سنوات دراسية متتالية بعد شهادة
الباكالوريا
 Sciences politiquesثالث سنوات دراسية متتالية بعد شهادة
الباكالوريا

الترجمة والترجميات

نهاية السنة الجامعية
2021/2020
نهاية السنة الجامعية
2021/2020
نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2022/2021

نهاية السنة الجامعية
2024/2023
نهاية السنة الجامعية
2024/2023

نهاية السنة الجامعية
2024/2023
نهاية السنة الجامعية
2024/2023

نهاية السنة الجامعية
2021/2020
نهاية السنة الجامعية
2021/2020

Traduction et Traductologie

العلوم السياسية
العلوم السياسية
قانون األعمال
اختياري:
قانون األعمال
 خبير في قانون األعمالاختياري:
 قانون التوثيق خبير في قانون األعمالقانونوالبنك
املاليةالتوثيق
املالية والبنك

التسويق والتواصل
التسويق والتواصل

خمس سنوات دراسية بعد شهادة
الباكالوريا تتوزع على الشكل التالي:
خمس سنوات دراسية بعد شهادة
 سنتان دراسيتان كسلك تحضيريالباكالوريا تتوزع على الشكل التالي:
مدمج؛
 سنتان دراسيتان كسلك تحضيري ثالث سنوات دراسية كسلك للتخصص.مدمج؛
خمس سنوات دراسية بعد شهادة
 ثالث سنوات دراسية كسلك للتخصص.الباكالوريا تتوزع على الشكل التالي:
خمس سنوات دراسية بعد شهادة
 سنتان دراسيتان كسلك تحضيريالباكالوريا تتوزع على الشكل التالي:
مدمج؛
اسيةكسلك تحضيري
اسيتان
سنتان در
للتخصص.
كسلك
	- -ثالث
سنوات در
مدمج؛

 Droit des Affairesسنتان دراسيتان متتاليتان بعد "شهادة
الباكالوريا  +ثالث سنوات"
Options :
 Droit des Affairesسنتان دراسيتان متتاليتان بعد "شهادة
- Juriste: d’Affaires
الباكالوريا  +ثالث سنوات"
Options
Droit Notarial
-- Juriste
d’Affaires
Finance et Banque
- Droit Notarial
Finance et Banque

Marketing et Communication
Marketing et Communication
35
35

عدد 13 - 6998دعقلا وذ 13ذ (2( 13نوي ((24 (24

الجريدة الرسمية
4841

الرقم
الترتيبي

11

12

13

اسم املؤسسة

املدرسـ ــة الخاصة للتدبير لفاس
التابعة للجامعة الخاصة
لفاس UPF-

املدرسـ ــة الخاصة للتدبير لفاس
التابعة للجامعة الخاصة
لفاس UPF-

املدرسـ ــة الخاصة للتدبير لفاس
التابعة للجامعة الخاصة
لفاس UPF-

14

تسمية مسالك التكوين
(باللغة العربية)

املحاسبة واملراقبة واالفتحاص

التجارة الدولية

تدبير املوارد البشرية

السياحة والفندقة

املدرسة العليا إلدارة األعمال
والتجارة واملعلوميات
SUP’Management -

ملحق
تسمية مسالك التكوين
(باللغة الفرنسية/اللغة اإلنجليزية)

مددها

تاريخ انتهاء مدة
اعتمادها
نهاية السنة الجامعية
2024/2023

خمس سنوات دراسية بعد شهادة
Comptabilité, Contrôle et Audit
الباكالوريا تتوزع على الشكل التالي:
 سنتان دراسيتان كسلك تحضيريمدمج؛
 -ثالث سنوات دراسية كسلك للتخصص.

نهاية السنة الجامعية
2022/2021

نهاية السنة الجامعية
2024/2023

نهاية السنة الجامعية
2024/2023

 Tourisme et Hôtellerieثالث سنوات دراسية متتالية بعد شهادة
الباكالوريا

Commerce International
خمس سنوات دراسية بعد شهادة
الباكالوريا تتوزع على الشكل التالي:
 سنتان دراسيتان كسلك تحضيريمدمج؛
 ثالث سنوات دراسية كسلك للتخصص.Management des Ressources
خمس سنوات دراسية بعد شهادة
Humaines
الباكالوريا تتوزع على الشكل التالي:
 سنتان دراسيتان كسلك تحضيريمدمج؛
 -ثالث سنوات دراسية كسلك للتخصص.
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الرقم
الترتيبي

15

16

17

18

19

20

21

اسم املؤسسة

املدرسة العليا إلدارة األعمال
والتجارة واملعلوميات
SUP’Management
املدرسة العليا إلدارة األعمال
والتجارة واملعلوميات
 SUP’Managementاملدرسة العليا إلدارة األعمال
والتجارة
واملعلومياتSup’Management-
املدرسة العليا إلدارة األعمال
والتجارة واملعلوميات
 SUP’Managementاملدرسة العليا إلدارة األعمال
والتجارة واملعلوميات
 SUP’Managementاملدرسة العليا إلدارة األعمال
والتجارة واملعلوميات
SUP’Management
املدرسة العليا إلدارة األعمال
والتجارة واملعلوميات
SUP’Management

تسمية مسالك التكوين
(باللغة العربية)

ملحق
تسمية مسالك التكوين
(باللغة الفرنسية/اللغة اإلنجليزية)

الدبلوماسية والجيوسياسة والحكامة

تدبير املوارد البشرية

مددها
 Diplomatie, Géopolitique etسنتان دراسيتان متتاليتان بعد "شهادة
الباكالوريا  +ثالث سنوات"
Gouvernance
 Management des Ressourcesسنتان دراسيتان متتاليتان بعد "شهادة
الباكالوريا  +ثالث سنوات"
Humaines

تاريخ انتهاء مدة
اعتمادها
نهاية السنة الجامعية
2021/2020
نهاية السنة الجامعية
2021/2020
 Gestion de Projetsسنتان دراسيتان متتاليتان بعد "شهادة
الباكالوريا  +ثالث سنوات"
 Management Logistique etسنتان دراسيتان متتاليتان بعد "شهادة
الباكالوريا  +ثالث سنوات"
Transport
 Finance Islamiqueسنتان دراسيتان متتاليتان بعد "شهادة
الباكالوريا  +ثالث سنوات"
 Eco-Management et Managementسنتان دراسيتان متتاليتان بعد "شهادة
الباكالوريا  +ثالث سنوات"
Environnemental

قانون وتسيير الجماعات الترابية

التدبير اإليكولوجي والتدبير البيئي

املالية اإلسالمية

تدبير اللوجيستيك والنقل

تسيير املشاريع

نهاية السنة الجامعية
2021/2020
نهاية السنة الجامعية
2021/2020
نهاية السنة الجامعية
2021/2020
نهاية السنة الجامعية
2021/2020

سنتان دراسيتان متتاليتان بعد "شهادة
الباكالوريا  +ثالث سنوات"

Droit et Gestion des collectivités
Territoriales

نهاية السنة الجامعية
2021/2020
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الرقم
الترتيبي

22

23

24

25

26

27

28

اسم املؤسسة

املدرسة العليا إلدارة األعمال
والتجارة واملعلوميات
SUP’Management
املدرسة العليا إلدارة األعمال
والتجارة واملعلوميات
SUP’Management
املدرسة العليا إلدارة األعمال
والتجارة واملعلوميات
SUP’Management
املدرسة العليا إلدارة األعمال
والتجارة واملعلوميات
SUP’Management
املدرسة املتعددة التخصصات العليا
في اإلعالميات واإللكترونيك والتدبير
EPSIEL.M
املدرسة املتعددة التخصصات العليا
في اإلعالميات واإللكترونيك والتدبير
EPSIEL.M
املدرسة العليا لإلتصاالت وإدارة
األعمال SUP'TEMA

تسمية مسالك التكوين
(باللغة العربية)

مددها

ملحق
تسمية مسالك التكوين
(باللغة الفرنسية/اللغة اإلنجليزية)

تاريخ انتهاء مدة
اعتمادها

Comptabilité, contrôle et Audit

املحاسبة واملراقبة واالفتحاص

Management de projets et
Ingénierie d’innovation

Entrepreneuriat et Management
de l’Innovation

هندسة التسويق والتواصل والتجارة
اإللكترونية

التوثيق وقانون العمال والوساطة

سنتان دراسيتان متتاليتان بعد "شهادة
الباكالوريا  +ثالث سنوات"
سنتان دراسيتان متتاليتان بعد "شهادة
الباكالوريا  +ثالث سنوات"
سنتان دراسيتان متتاليتان بعد "شهادة
الباكالوريا  +ثالث سنوات"
سنتان دراسيتان متتاليتان بعد "شهادة
الباكالوريا  +ثالث سنوات"

 Managementثالث سنوات دراسية متتالية بعد شهادة
الباكالوريا
سنتان دراسيتان متتاليتان بعد "شهادة
الباكالوريا  +ثالث سنوات"

 Management Généralثالث سنوات دراسية متتالية بعد شهادة
الباكالوريا

Notariat, Droit des affaires et
Médiation

نهاية السنة الجامعية
2021/2020
نهاية السنة الجامعية
2021/2020
نهاية السنة الجامعية
2021/2020
نهاية السنة الجامعية
2021/2020
نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2021/2020
نهاية السنة الجامعية
2022/2021

Ingénierie de Communication,
Marketing et E-Business

املقاوالتية وتدبير االبتكار

التدبير

تدبير املشاريع وهندسة االبتكار

التدبير العام
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الرقم
الترتيبي

29

30

اسم املؤسسة

املدرسة العليا لالتصاالت وإدارة
األعمال SUP'TEMA
املعهد العالي للهندسة واألعمال
الخاص ISGA Fès -

اسم املؤسسة

حقل  :علوم املهندس –العلوم والتقنيات

الرقم
الترتيبي

1

2

املدرسة األورو متوسطية للهندسة
املدنية التابعة للجامعة األورو -
املتوسطية لفاسUEMF-
املدرسة األورو متوسطية للهندسة
املدنية التابعة للجامعة األورو -
املتوسطية لفاس UEMF-

تسمية مسالك التكوين
(باللغة العربية)

مالية املقاوالت

ملحق
تسمية مسالك التكوين
(باللغة الفرنسية/اللغة اإلنجليزية)

مددها

تاريخ انتهاء مدة
اعتمادها

تسمية مسالك التكوين
(باللغة العربية)

سنتان تحضيريتان لسلك املهندس في
الهندسة املدنية

نهاية السنة الجامعية
2021/2020
نهاية السنة الجامعية
2022/2021

تسمية مسالك التكوين
(باللغة الفرنسية/اللغة اإلنجليزية)
Deux années préparatoires au cycle
Ingénieur Génie Civil

نظم املعلومات وتدبير املقاولة
اختياري:
 نظم املعلومات واملالية واملراقبة -نظم املعلومات والتسويق والتجارة

مددها
سنتان دراسيتان متتاليتان بعد
شهادة الباكالوريا

 Finance des entreprisesسنتان دراسيتان متتاليتان بعد "شهادة
الباكالوريا  +ثالث سنوات"
 Système d’Information etثالث سنوات دراسية متتالية بعد شهادة
الباكالوريا
Management des Entreprises
Options :
- Systèmes d’Information,
Finance et Contrôle
- Systèmes d’Information,
Marketing et Commerce

تاريخ انتهاء مدة
اعتمادها
نهاية السنة الجامعية
2021/2020

Génie Civil

الهندسة املدنية

نهاية السنة الجامعية
2022/2021

ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
"شهادة الباكالوريا  +سنتان
دراسيتان"
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الرقم
الترتيبي

3

4

اسم املؤسسة

الكلية األورومتوسطية للهندسة
التابعة للجامعة األورواملتوسطية
لفاس UEMF-

الكلية األورو متوسطية للهندسة
التابعة للجامعة األورو املتوسطية
لفاس UEMF-

تسمية مسالك التكوين
(باللغة العربية)
املواد الوظيفية والتصنيع املضاف
اختياري:
 التصنيع املضاف لصناعة الطائراتوالسيارات
 التصنيع املضاف للهندسة الطبيةالحيوية

النقل والتنقل املستدام
اختياري:
 التصميم اإليكولوجي للتنقالت -الخدمات اللوجيستية ونقل البضائع

5

سنتان تحضيريتان لسلك املهندس

6

7

الذكاء االصطناعي

تحليل البيانات الضخمة

املدرسة األورو متوسطية للهندسة
الرقمية والذكاء االصطناعي التابعة
للجامعة األورو متوسطية
لفاسUEMF-
املدرسة األورو متوسطية للهندسة
الرقمية والذكاء االصطناعي التابعة
للجامعة األورو متوسطية
لفاسUEMF-
املدرسة األورو متوسطية للهندسة
الرقمية والذكاء االصطناعي التابعة
للجامعة األورومتوسطية
لفاسUEMF-

ملحق
تسمية مسالك التكوين
(باللغة الفرنسية/اللغة اإلنجليزية)
Matériaux
Fonctionnels
et
Fabrication Additive
Options :
- Fabrication Additive pour
l'Aéronautique et l'Automobile
- Fabrication Additive pour le Génie
Biomédical
Transport et Mobilité Durable
Options :
- Ecoconception des Mobilités
- Logistique et Transport de Fret

تاريخ انتهاء مدة
اعتمادها
نهاية السنة الجامعية
2021/2020

مددها
سنتان دراسيتان متتاليتان بعد
"شهادة الباكالوريا  +ثالث سنوات"

سنتان دراسيتان متتاليتان بعد
"شهادة الباكالوريا  +ثالث سنوات"

نهاية السنة الجامعية
2021/2020

ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
"شهادة الباكالوريا  +سنتان
دراسيتان"

Analyse des Méga-données

Intelligence Artificielle

نهاية السنة الجامعية
2021/2020

نهاية السنة الجامعية
2022/2021

نهاية السنة الجامعية
2022/2021

ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
"شهادة الباكالوريا  +سنتان
دراسيتان"

 Deux années préparatoires au cycleسنتان دراسيتان متتاليتان بعد شهادة
الباكالوريا
Ingénieur
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الرقم
الترتيبي

8

9

اسم املؤسسة

تسمية مسالك التكوين
(باللغة العربية)
الروبوتيك والكوبوتيك

10

11

هندسة النظم املندمجة

الكلية الخاصة لعلوم املهندس
لفاس التابعة للجامعة الخاصة
لفاس UPF-

املدرسة العليا الخاصة ملهن
الهندسة الداخلية والبناء التابعة
للجامعة الخاصة لفاس UPF-

املدرسة األورو متوسطية للهندسة
الرقمية والذكاء االصطناعي التابعة
للجامعة األورو متوسطية
لفاسUEMF-
الكلية الخاصة لعلوم املهندس
لفاس التابعة للجامعة الخاصة
لفاسUPF-

هندسة اإللكترونيك واآلليات
واألوتوماتيك

التصميم والهندسة الداخلية
اختياري:
 التصميم -الهندسة الداخلية

ملحق
تسمية مسالك التكوين
(باللغة الفرنسية/اللغة اإلنجليزية)
Robotique et Cobotique

Génie des Systèmes Embarqués

مددها
ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
"شهادة الباكالوريا  +سنتان
دراسيتان"
ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
"شهادة الباكالوريا  +سنتان
دراسيتان"

 Génie Electronique, Automatisme etخمس سنوات دراسية بعد شهادة
 Automatiqueالباكالوريا تتوزع على الشكل التالي:
 سنتان دراسيتان كسلك تحضيريمدمج؛
 ثالث سنوات دراسية كسلكللتخصص.

تاريخ انتهاء مدة
اعتمادها
نهاية السنة الجامعية
2022/2021

نهاية السنة الجامعية
2022/2021

نهاية السنة الجامعية
2024/2023

نهاية السنة الجامعية
2024/2023

Design et Architecture d’Intérieur
Options :
- Design
- Architecture d’Intérieur

خمس سنوات دراسية بعد شهادة
الباكالوريا تتوزع على الشكل التالي:
 سنتان دراسيتان كسلك تحضيريمدمج؛
 ثالث سنوات دراسية كسلكللتخصص.
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الرقم
الترتيبي

12

13

14

15

16

17

18

اسم املؤسسة

تسمية مسالك التكوين
(باللغة العربية)

هندسة النظم املندمجة وأنترنيت
املدرسة العليا إلدارة األعمال
األشياء
والتجارة واملعلوميات
SUP’Management
البيانات الكبيرة واألعمال الرقمية
املدرسة العليا إلدارة األعمال
والتجارة واملعلوميات
SUP’Management
املعلوماتية املدمجة واألشياء املتصلة
املدرسة العليا إلدارة األعمال
والتجارة واملعلوميات
SUP’Management
املدرسة املتعددة التخصصات العليا الشبكات واالتصاالت
في اإلعالميات واإللكترونيك والتدبير
EPSIEL.M
املدرسة املتعددة التخصصات العليا املعلوميات املطبقة في التسيير
في اإلعالميات واإللكترونيك والتدبير
EPSIEL.M
املدرسة املتعددة التخصصات العليا الهندسة الكهربائية
في اإلعالميات واإللكترونيك والتدبير اختياري:
 املعلوميات الصناعيةEPSIEL.M
 اإللكترونيكالشبكات واالتصال

املدرسة العليا لالتصاالت وإدارة
األعمال SUP'TEMA

مددها
ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا
سنتان دراسيتان متتاليتان بعد
"شهادة الباكالوريا  +ثالث سنوات"
سنتان دراسيتان متتاليتان بعد
"شهادة الباكالوريا  +ثالث سنوات"
ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا
ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا
ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا

سنتان دراسيتان متتاليتان بعد
"شهادة الباكالوريا  +ثالث سنوات"

Génie des Systèmes Embarqués et
Internet des Objets
Big Data & Digital Business

Informatique Embarquée et Objets
Connectés
Réseaux et Télécommunications

Informatique Appliquée à la Gestion

Génie Electrique
Options :
- Informatique Industrielle
- Electronique
Réseaux et Télécoms

ملحق
تسمية مسالك التكوين
(باللغة الفرنسية/اللغة اإلنجليزية)

تاريخ انتهاء مدة
اعتمادها
نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2021/2020
نهاية السنة الجامعية
2021/2020
نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2022/2021

نهاية السنة الجامعية
2021/2020
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الرقم
الترتيبي

19

20

اسم املؤسسة

املعهد العالي للهندسة والعمال
الخاص ISGA Fès -

املدرسة العليا لهندسة السيارات
والطيران ESI2A-

تسمية مسالك التكوين
(باللغة العربية)

هندسة النظم املعلوماتية واإللكترونية
اختياري:
 هندسة النظم املعلوماتية -هندسة النظم اإللكترونية

هندسة اإللكترونيات امليكانيكية
اختياري:
 السيارات -الطيران

مددها
ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا

ملحق
تسمية مسالك التكوين
(باللغة الفرنسية/اللغة اإلنجليزية)

تاريخ انتهاء مدة
اعتمادها
نهاية السنة الجامعية
2022/2021

Ingénierie des Systèmes
Informatiques et Electroniques
Options :
- Ingénierie des Systèmes
Informatiques
- Ingénierie des Systèmes
Electroniques

نهاية السنة الجامعية
2024/2023

Ingénierie Mécatronique
Options :
-Automobile
-Aéronautique

21
Ingénierie Logicielle

املدرسة العليا للهندسة في العلوم هندسة البرمجيات
التطبيقيةESISA-

خمس سنوات دراسية بعد شهادة
الباكالوريا تتوزع على الشكل التالي:
 سنتان دراسيتان كسلك تحضيريمدمج ؛
 ثالث سنوات دراسية كسلكللتخصص.
ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا

22

نهاية السنة الجامعية
2022/2021

Ingénierie des Systèmes Distribués

سنتان دراسيتان متتاليتان بعد
"شهادة الباكالوريا  +ثالث سنوات"

املدرسة العليا للهندسة في العلوم هندسة النظم املوزعة
التطبيقيةESISA-

نهاية السنة الجامعية
2021/2020

23
سنتان دراسيتان متتاليتان بعد
"شهادة الباكالوريا  +ثالث سنوات"

املدرسة العليا للهندسة في العلوم هندسة نظم املعلومات
التطبيقيةESISA-
نهاية السنة الجامعية
2021/2020

Ingénierie des Systèmes
d’Information
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حقل  :علوم الصحة
الرقم
اسم املؤسسة
الترتيبي
1

املعهد شبه الطبي للتعليم العالي
الخاص IPESUP-

حقل  :التسيير-التدبير-التجارة-التواصل

الرقم
الترتيبي

1

2

اسم املؤسسة

املعهد العالي للمهن الصناعية
MED Métier

املعهد العالي للمهن الصناعـ ـية
MED Métier

تسمية مسالك التكوين
(باللغة العربية)
العالجات التمريضية
اختيار:
ممرض متعدد االختصاصات

تسمية مسالك التكوين
(باللغة العربية)
اللوجيستيك
اختيارات:
 تقنيات اللوجيستيك النقل االستيراد والتصديرالتدبير الفندقي والسياحي
اختياري:
تدبير الفندقة الدولية-التدبير السياحي واألحداث

ملحق
تسمية مسالك التكوين
(باللغة الفرنسية/اللغة اإلنجليزية)
Soins Infirmiers
Option :
Infirmier Polyvalent

مدينة طنجة
تسمية مسالك التكوين
(باللغة الفرنسية/اللغة اإلنجليزية)
Logistique
Options :
-Techniques Logistique
-Transport
-Import-Export
Management Hôtelier et Touristique
Options :
-Management de l’Hôtellerie
Internationale
-Management Touristique et
Evénementiel
44

مدتها
ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا

مددها
ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا

ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا

تاريخ انتهاء مدة
اعتمادها
نهاية السنة الجامعية
2022/2021

تاريخ انتهاء مدة
اعتمادها
نهاية السنة الجامعية
2022/2021

نهاية السنة الجامعية
2022/2021
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الرقم
الترتيبي

3

4

5

6

7

اسم املؤسسة

املدرسة الخاصة ملهن التجارة
والتسيير واإلعالميات EMCGI

تسمية مسالك التكوين
(باللغة العربية)
تدبير املقاوالت
التدبير

املدرسة العليا إلدارة أعمال
املقاوالت للبوغاز MEDSUP
Management
املدرسة العليا إلدارة أعمال
املقاوالت للبوغاز MEDSUP
Management

املعهد العالي للعلوم والتكنولوجيا
SIST

تدبير األعمال واالستراتيجية
اختياري:
النقل واللوجيستيكالتسويق والبيعتدبير األعمال
اختيارات:
 املالية التسويق تدبير املوارد البشرية -التدبير الدولي

املعهد العالي للتدبير ووسائل اإلعالم تدبير وتسيير املقاوالت
SUP’MM
اختياري:
 تسيير املقاوالت -تدبير املنظمات

مددها

ملحق
تسمية مسالك التكوين
(باللغة الفرنسية/اللغة اإلنجليزية)

تاريخ انتهاء مدة
اعتمادها
ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا
ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا

Management

Management des Entreprises

نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2021/2020

نهاية السنة الجامعية
2022/2021

نهاية السنة الجامعية
2022/2021

 Management des affaires et Stratégieسنتان دراسيتان متتاليتان بعد
" Options :شهادة الباكالوريا  +ثالث سنوات"
-Transport et Logistique
-Marketing et Vente
 Business Managementثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا
Options:
- Finance
- Marketing
- Management des Ressources
Humaines
- Management International
 Management et Gestion desثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا
Entreprises
Options:
- Gestion des Entreprises
- Management des Organisations
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الرقم
الترتيبي

8

اسم املؤسسة

9

10

تسمية مسالك التكوين
(باللغة العربية)

مددها
سنتان دراسيتان متتاليتان بعد
"شهادة الباكالوريا  +ثالث سنوات"

سنتان دراسيتان متتاليتان بعد
"شهادة الباكالوريا  +ثالث سنوات"

Management
Options :
- Management International
- Audit et Contrôle de Gestion
Ingénierie de Marketing et Commerce
International

ملحق
تسمية مسالك التكوين
(باللغة الفرنسية/اللغة اإلنجليزية)

تاريخ انتهاء مدة
اعتمادها
نهاية السنة الجامعية
2021/2020

نهاية السنة الجامعية
2021/2020

Management des ressources
Humaines

تسمية مسالك التكوين
(باللغة العربية)
سنتان تحضيريتان لسلك املهندس

سنتان تحضيريتان لسلك املهندس في
الهندسة املدنية والبنايات واألشغال
العمومية
سنتان تحضيريتان لسلك املهندس في
الهندسة املالية

سنتان دراسيتان متتاليتان بعد
"شهادة الباكالوريا  +ثالث سنوات"

تسمية مسالك التكوين
مدتها
(باللغة الفرنسية/اللغة اإلنجليزية)
 Deux années Préparatoires au Cycleسنتان دراسيتان متتاليتان بعد شهادة
الباكالوريا
d'Ingénieur
 Deux années Préparatoires au Cycleسنتان دراسيتان متتاليتان بعد شهادة
الباكالوريا
d'Ingénieur en Génie Civil, Bâtiment
et Travaux Publics
 Deux années Préparatoires au Cycleسنتان دراسيتان متتاليتان بعد شهادة
الباكالوريا
d'Ingénieur en Génie financier

نهاية السنة الجامعية
2021/2020

تاريخ انتهاء مدة
اعتمادها
نهاية السنة الجامعية
2021/2020
نهاية السنة الجامعية
2021/2020
نهاية السنة الجامعية
2021/2020

تدبير املوارد البشرية

املدرسة العليا للعلوم التقنية التدبير
واإلدارة SUPTEM
اختياري:
 التدبير الدولي االفتحاص ومراقبة التسييرهندسة التسويق والتجارة الدولية

املدرسة العليا للتجارة وتدبير
األعمال الخاصة ESCGA

املدرسة العليا للتجارة وتدبير
األعمال الخاصة ESCGA

املدرسة املغربية لعلوم املهندس في
معلوميات التسيير واملعلوميات
الصناعية_EMSI Tanger
املدرسة املغربية لعلوم املهندس في
معلوميات التسيير واملعلوميات
الصناعية_EMSI Tanger

حقل  :علوم املهندس  -العلوم والتقنيات
الرقم
اسم املؤسسة
الترتيبي
1

2

3

املدرسة املغربية لعلوم املهندس في
معلوميات التسيير واملعلوميات
الصناعية_EMSI Tanger
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املدرسة العليا إلدارة العمال
واملعلوميات واالتصاالت
SUPMTI Oujda
معهد الدراسات العليا البنكية
واملالية والتدبيرية HBFG

املدرسة العليا إلدارة العمال
واملعلوميات واالتصاالت
SUPMTI Oujda

اسم املؤسسة

حقل  :التسيير-التدبير-التجارة-التواصل

الرقم
الترتيبي

1

2

3

4

تسمية مسالك التكوين
(باللغة العربية)

ملحق
مدينة وجدة
تسمية مسالك التكوين
(باللغة الفرنسية/اللغة اإلنجليزية)

Poly-Management

Management, Banque et Finance

Management des Entreprises
تدبير املقاوالت
Option :
اختيار:
تدبير نظم وتكنولوجيا املعلومات Management des Systèmes et
Technologies de l’Information et de
والتواصل
Communication
Management des Entreprises
تدبير املقاوالت

التدبير والبنك واملالية

مدرسة الدراسات العليا املتعددة في التدبير املتعدد
إدارة العمال HEP Management
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تاريخ انتهاء مدة
اعتمادها
مددها
ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا

ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا
ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا

نهاية السنة الجامعية
2022/2021

نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2022/2021

ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
"شهادة الباكالوريا  +سنتان
دراسيتان"
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الجريدة الرسمية
4853

حقل  :علوم املهندس –العلوم والتقنيات

الرقم
الترتيبي

1

اسم املؤسسة

املدرسة العليا إلدارة العمال
واملعلوميات واالتصاالت
SUPMTI Oujda

2

تسمية مسالك التكوين
(باللغة العربية)

هندسة النظم املعلوماتية
اختياري:
 هندسة نظم املعلومات -هندسة نظم الشبكات واالتصاالت

هندسة النظم املدمجة

تسمية مسالك التكوين
(باللغة العربية)

املدرسة العليا إلدارة العمال
واملعلوميات واالتصاالت الخاصة
SUPMTI Oujda

اسم املؤسسة

حقل  :التسيير-التدبير-التجارة-التواصل

الرقم
الترتيبي

1

2

علم التحليالت
مدرسة التدبير إلفريقيا للمكتب
الشريف للفوسفاط التابعة لجامعة
محمد السادس املتعددة
التقنيات UM6P -
كلية الحكامة والعلوم االقتصادية االقتصاد التطبيقي
واالجتماعية التابعة لجامعة محمد
السادس املتعددة التقنياتUM6P-

ملحق
تسمية مسالك التكوين
(باللغة الفرنسية/اللغة اإلنجليزية)
Ingénierie des Systèmes
Informatiques
Options :
-Ingénierie des Systèmes
d’Information
-Ingénierie des Systèmes Réseaux et
Télécoms
Ingénierie des Systèmes Embarqués

مدينة ابن جرير

تاريخ انتهاء مدة
اعتمادها
نهاية السنة الجامعية
2021/2020

مددها
سنتان دراسيتان متتاليتان بعد
"شهادة الباكالوريا  +ثالث سنوات"

Science in Analytics

Economie Appliquée

سنتان دراسيتان متتاليتان بعد
"شهادة الباكالوريا  +ثالث سنوات"

مددها
سنتان دراسيتان متتاليتان بعد
"شهادة الباكالوريا  +ثالث سنوات"

ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا

نهاية السنة الجامعية
2021/2020

تاريخ انتهاء مدة اعتمادها
نهاية السنة الجامعية
2021/2020

نهاية السنة الجامعية
2022/2021

تسمية مسالك التكوين
(باللغة الفرنسية/اللغة اإلنجليزية)
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الرقم
الترتيبي

3

4

5

6

7

8

اسم املؤسسة

تسمية مسالك التكوين
(باللغة العربية)

كلية الحكامة والعلوم االقتصادية العالقات الدولية
واالجتماعية التابعة لجامعة محمد
السادس املتعددة التقنياتUM6P-
كلية الحكامة والعلوم االقتصادية العلوم السلوكية للسياسات العمومية
واالجتماعية التابعة لجامعة محمد
السادس املتعددة التقنياتUM6P-
كلية الحكامة والعلوم االقتصادية العلوم السياسية
واالجتماعية التابعة لجامعة محمد
السادس املتعددة التقنياتUM6P-

مددها
ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا
ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا

Relations Internationales

Sciences comportementales pour les
politiques publiques

ملحق
تسمية مسالك التكوين
(باللغة الفرنسية/اللغة اإلنجليزية)

تاريخ انتهاء مدة اعتمادها
نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2022/2021
Sciences Politiques

سنتان دراسيتان متتاليتان بعد
"شهادة الباكالوريا  +ثالث سنوات"

ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا

نهاية السنة الجامعية
2021/2020
سنتان دراسيتان متتاليتان بعد
"شهادة الباكالوريا  +ثالث سنوات"

سنتان دراسيتان متتاليتان بعد
"شهادة الباكالوريا  +ثالث سنوات"

نهاية السنة الجامعية
2021/2020

نهاية السنة الجامعية
2021/2020

نهاية السنة الجامعية
2022/2021

Economics
Options :
- Agricultural, Renewable Natural,
Resources and Environmental
Economics
- Development Economics
Global Affairs

والسياسة Economic Analysis And Public Policy
االقتصادي
كلية الحكامة والعلوم االقتصادية التحليل
واالجتماعية التابعة لجامعة محمد العمومية
السادس املتعددة التقنياتUM6P-
كلية الحكامة والعلوم االقتصادية االقتصاد
واالجتماعية التابعة لجامعة محمد اختياري:
السادس املتعددة التقنيات - UM6P-اقتصاد الزراعة والثروات الطبيعية
املتجددة والبيئة
 -اقتصاد التنمية

كلية الحكامة والعلوم االقتصادية الشؤون العامة
واالجتماعية التابعة لجامعة محمد
السادس املتعددة التقنياتUM6P-
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الجريدة الرسمية
4855

الرقم
الترتيبي

9

اسم املؤسسة

تسمية مسالك التكوين
(باللغة العربية)

كلية الحكامة والعلوم االقتصادية علم السياسة
واالجتماعية التابعة لجامعة محمد
السادس املتعددة التقنياتUM6P-

تسمية مسالك التكوين
(باللغة العربية)

علم وتكنولوجيا األسمدة
مدرسة علوم الزراعة والتسميد
والبيئة التابعة لجامعة محمد
السادس املتعددة التقنيات UM6P-
العلوم والتقنيات والهندسة
مدرسة علوم الزراعة والتسميد
والبيئة التابعة لجامعة محمد
السادس املتعددة التقنياتUM6P-
مدرسة الهندسة املعمارية والتعمير الهندسة املعمارية
والتصميم التابعة لجامعة محمد
السادس املتعددة التقنياتUM6P-

اسم املؤسسة

حقل  :علوم املهندس –العلوم والتقنيات

الرقم
الترتيبي

1

2

3

4

مدرسة الهندسة املعمارية والتعمير هندسة املباني الخضراء والنجاعة
الطاقية
والتصميم التابعة لجامعة محمد
السادس املتعددة التقنياتUM6P-

ملحق
تسمية مسالك التكوين
(باللغة الفرنسية/اللغة اإلنجليزية)
Political Science

تاريخ انتهاء مدة اعتمادها
نهاية السنة الجامعية
2021/2020

مددها
سنتان دراسيتان متتاليتان بعد
"شهادة الباكالوريا  +ثالث سنوات"

مددها

تسمية مسالك التكوين
(باللغة الفرنسية/اللغة اإلنجليزية)

تاريخ انتهاء مدة اعتمادها
سنتان دراسيتان متتاليتان بعد
"شهادة الباكالوريا  +ثالث سنوات"

 Sciences, Techniques et Ingénierieثالث سنوات دراسية متتالية بعد
"شهادة الباكالوريا  +خمس سنوات"
Architecture

Sciences et Technologie des Engrais

نهاية السنة الجامعية
2021/2020
نهاية السنة الجامعية
2022/2021

ست سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا

سنتان دراسيتان متتاليتان بعد
"شهادة الباكالوريا  +ثالث سنوات"

نهاية السنة الجامعية
2021/2020

نهاية السنة الجامعية
2025/2024

Ingénierie des Bâtiments Verts et
Efficacité Energétique
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الرقم
الترتيبي

اسم املؤسسة

5

6

تسمية مسالك التكوين
(باللغة العربية)

مدرسة الهندسة املعمارية والتعمير البنايات واملدن املستدامة والذكية
اختياري:
والتصميم التابعة لجامعة محمد
السادس املتعددة التقنيات - UM6P-البنايات الخضراء والذكية
 -املدن املستدامة والذكية

معهد العلم والتكنولوجيا واإلبداع
التابع لجامعة محمد السادس
املتعددة التقنياتUM6P-

7

الهندسة الكهربائية للطاقة املتجددة
والشبكات الذكية

العمليات الصناعية والرقمنة

صيانة املعدات الطبية

التدبير الستشفائي واللوجيستيكي
اختياري:
 التسيير الستشفائي نظم املعلومة واللوجيستيكالستشفائي
هندسة الطرائق الصناعية والرقمنة

معهد العلم والتكنولوجيا واإلبداع
التابع لجامعة محمد السادس
املتعددة التقنياتUM6P-

8

9

10

معهد العلم والتكنولوجيا واإلبداع
التابع لجامعة محمد السادس
املتعددة التقنياتUM6P-
معهد العلم والتكنولوجيا واإلبداع
التابع لجامعة محمد السادس
املتعددة التقنياتUM6P-
معهد العلم والتكنولوجيا واإلبداع
التابع لجامعة محمد السادس
املتعددة التقنياتUM6P-

تاريخ انتهاء مدة اعتمادها
نهاية السنة الجامعية
2021/2020

مددها
سنتان دراسيتان متتاليتان بعد
"شهادة الباكالوريا  +ثالث سنوات"

Resilient, Sustainable and Smart
»Builings and Cities
Options :
- Green and Smart Buildings
- Resilient, Sustainable and Smart
Cities

ملحق
تسمية مسالك التكوين
(باللغة الفرنسية/اللغة اإلنجليزية)

et

ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا

Management
hospitalier
Logistique
Options :
- Gestion Hospitalière
- Système d’Information et
Logistique Hospitalière
Génie des Procédés Industriels et
Digitalisation

نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2021/2020

ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا
ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا
سنتان دراسيتان متتاليتان بعد
"شهادة الباكالوريا  +ثالث سنوات"

Maintenance des Equipements
Médicaux
Opérations Industrielles et
Digitalisation
Ingénierie Electrique pour les
Energies Renouvelables et les
Réseaux Intelligents

نهاية السنة الجامعية
2022/2021

نهاية السنة الجامعية
2022/2021

ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا
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حقل  :التسيير-التدبير-التجارة-التواصل

الرقم
الترتيبي

ملحق

مدينة مراكش

1

اسم املؤسسة

التدبير الرياض ي
الكلية الخاصة إلدارة األعمال
والحكامة التابعة للجامعة الخاصة  -اختيار:
مراكش تانسيفت الحوز
تدبير األنشطة واملجموعات
الرياضية

2

تسمية مسالك التكوين
(باللغة العربية)

مددها
سنتان دراسيتان متتاليتان بعد
"شهادة الباكالوريا  +ثالث سنوات"

Management du Sport
Option :
Management des Activités et des
Organisations Sportives

الكلية الخاصة إلدارة األعمال
والحكامة التابعة للجامعة الخاصة
مراكش تانسيفت الحوز

تسمية مسالك التكوين
(باللغة الفرنسية/اللغة اإلنجليزية)

تاريخ انتهاء مدة اعتمادها
نهاية السنة الجامعية
2021/2020

سنتان دراسيتان متتاليتان بعد
"شهادة الباكالوريا  +ثالث سنوات"

علم السياسة
اختياري:
 العالقات الدولية -تدبير الجماعات واألقاليم

سنتان دراسيتان متتاليتان بعد
"شهادة الباكالوريا  +ثالث سنوات"

ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا

Journalisme et Média
Option :
Web Journaliste
Management Fondamental

التدبير األساس ي

نهاية السنة الجامعية
2022/2021

مدرسة الدراسات العليا االقتصادية تدبير نظم املعلومات وحكامة  Management des Systèmes Information et deسنتان دراسيتان متتاليتان بعد
املقاوالت
والتجارية والهندسية HEEC
" Gouvernance des Entreprisesشهادة الباكالوريا  +ثالث سنوات"

نهاية السنة الجامعية
2021/2020

نهاية السنة الجامعية
2021/2020

Science Politique
Options :
- Relations Internationales
- Management des Collectivités et Territoires

4

3

الصحافة والعالم
اختيار:
الشبكة الصحافية

الكلية الخاصة للفن والثقافة
والوسيط السمعي البصري التابعة
للجامعة الخاصة  -مراكش تانسيفت
الحوز
 - SUP DE COاملدرسة العليا
للتجارة

5

نهاية السنة الجامعية
2021/2020
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التجارة--التواصل
التجارة-
التدبير--التجارة
التدبير-
التسيير--التدبير
التسيير-
حقل: :التسيير
حقل
التواصل
التواصل

مراكش
مدينةمراكش
مدينة

نهاية السنة الجامعية
2022/2021

متتاليتانبعد
متتاليتان
اسيتان
سنتاند
سنتان
بعد
متتاليتان
اسيتان
سنوات"
اسيتان +ثالث
الباكالوريا
"شهادة
بعد
سنتاندردرر
بعد"
سنوات
الباكالوريا++ثالث
الباكالوريا+
الباكالوريا
شهادة
سنوات"
ثالث
شهادة
سنوات"
ثالث
" ""
متتاليتان
اسيتان
سنتان
شهادة در
"شهادة الباكالوريا  +ثالث سنوات"
متتاليةبعد
اسيةمتتالية
سنواتددرراسية
ثالث سنوات
ثالث
بعد
بعد
متتالية
اسية
د
سنوات
ثالث
ر
شهادة الباكالوريا
شهادة
الباكالوريا
الباكالوريا
شهادة
متتاليتانبعد
اسيتانمتتاليتان
سنتانددراسيتان
سنتان
بعد
ر
بعد
متتاليتان
اسيتان
د
سنتان
ر
ثالثسنوات"
الباكالوريا +ثالث
"شهادةالباكالوريا
"شهادة
سنوات"
سنوات"
الباكالوريا ++ثالث
"شهادة
سنتان دراسيتان متتاليتان بعد
"شهادة الباكالوريا  +ثالث سنوات"

ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا

سنتان دراسيتان متتاليتان بعد

الجامعية
السنة
نهاية
الجامعية
السنة
نهاية
2021
/2020
الجامعية
السنة
نهاية
2021
نهاية/2020
2021
/2020
2021
/2020
الجامعية
السنة
2021/2020
السنةالجامعية
نهايةالسنة
نهاية
الجامعية
الجامعية
السنة
نهاية
2022/2021
/2021
2022
2022
/
2021
السنةالجامعية
نهايةالسنة
نهاية
الجامعية
الجامعية
السنة
نهاية
2021/2020
/2020
2021
2021
/2020
نهاية السنة الجامعية
2021/2020

نهاية السنة الجامعية
2022/2021

نهاية السنة الجامعية

مسالكالتكوين
تسميةمسالك
تسمية
التكوين
مسالك
التكوين
مسالك التكوين
التكوين
الرقم
الرقم
تسمية مسالك
تسمية
اعتمادها
مدة
انتهاء
تاريخ
مددها
املؤسسة
اسم
اعتمادها
مدة
انتهاء
تاريخ
مددها
املؤسسة
اعتمادها
مدة
انتهاء
تاريخ
مددها
اسماملؤسسة
اسم
اإلنجليزية)
/اللغةاإلنجليزية
الفرنسية/اللغة
الفرنسية
(باللغة
/اللغة
اإلنجليزية))
(باللغة
ملحق
(باللغة العربية)
العربية)
الترتيبي
العربية)
(باللغة
الترتيبي
البصرية
الخاصةللفنو
العليا
املدرسة
الجامعية
السنة
نهاية
بعد
اسية
سنوات د
 Managementثالث
Cinéma
et Audiovisuelle
والوسائط السمعية
اسيتانر
الجامعية
السنة
بعد نهاية
متتاليةبعد
متتاليتان
سنتاند
سنتان
Management
duSport
Sport
األعمال
إلدارة
الخاصة
الكلية
بعد
متتاليتان
اسيتان
Management
du
Sport
الرياض يي
التدبير
األعمال
الكلية
سنتاندردر
الجامعية
السنة
نهاية
متتاليتان
اسيتان
du
السينماالرياض
التدبير
إلدارةناألعمال
إلدارة
الخاصة
 161الكلية
ر
البصرية
ESAV
2022
/2021
الباكالوريا
شهادةشهادة
Options
2021
/2020
ثالثسنوات"
الباكالوريا++ثالث
الباكالوريا+
الباكالوريا
شهادة
Option:: :
الخاصة
للجامعة
التابعة
والحكامة
2021
2020
سنوات"
ثالث
شهادة
Option
اختيار:
2021
/2020
سنوات"
"" " Option
الخاصة  --اختيار:
للجامعةالخاصة
التابعةللجامعة
والحكامةالتابعة
والحكامة
اختيارات:
- Réalisation
الحوز
Management
des
Activités
et
des
واملجموعات
تانسيفت
مراكش
الحوز
Management
des
Activités
واملجموعات
األنشطة
تدبير
تانسيفتالحوز
Management
des
Activités
et
des
واملجموعات
األنشطة
تدبير
مراكشتانسيفت
مراكش
اج
 الخر- Organisations
Image
Sportives
الرياضية
Organisations
Sportives
الرياضية
Organisations
Sportives
الرياضية
الصورة
- Science
Son Politique
الجامعية
السنة
نهاية
بعد
تانمتتاليتان
تان
اسي
سنتاند
 Scienceسنتان
Politique
السياسة
علم
األعمال
إلدارة
الخاصة
الكلية
الجامعية
السنة
نهاية
بعد
متتاليتان
تان
اسي
Science
Politique
السياسة
علم
األعمال
الجامعية
السنة
نهاية
بعد
متتاليتان
اسي
السياسة
علمإلدارةاألعمال
الخاصةإلدارة
الكليةالخاصة
 22الكلية
سنتاندردرر
الصوت
- Montage
اختياري
2021
/2020
ثالثسنوات"
الباكالوريا++ثالث
الباكالوريا+
"شهادةالباكالوريا
" Optionsشهادة
Options
:
ي:
الخاصة -اختيار
الخاصة
للجامعة
التابعة
والحكامة
2021
/2020
سنوات"
ثالث
"شهادة
Options
:
ي::
2021
/2020
سنوات"
:
اختيار
للجامعةالخاصة
التابعةللجامعة
والحكامةالتابعة
والحكامة
 املونتاجالحوز
RelationsInternationales
Internationales
العالقات الدولية
العالقات
تانسيفت
مراكش
الحوز
Relations
الدولية
تانسيفت
الحوز
-- - Relations
Internationales
الدولية
العالقات
مراكشتانسيفت
مراكش
 -Designثالث سنوات دراسية متتالية بعد
Graphique
etCollectivités
Média
Design
الجماعاتوتصميم
التصميم املبياني
املدرسة العليا للفنون البصرية
7
- Management
Management
des
Collectivités
Territoires
واألقاليم
الجماعات
 -تدبيرdes
etetTerritoires
واألقاليم
تدبير
Management
des
Collectivités
et
Territoires
واألقاليم
الجماعات
تدبير
شهادة الباكالوريا
الوسائط
ESAV

8

33
9

44

55

10

11

املدرسة العليا للفنون البصرية
Scénario et écritures audiovisuelles
سيناريو وكتابات سمعية
JournalismeetetetMédia
Média
الصحافة والعالم
الصحافة
قافة
والث
للفن
الخاصة
لكلية
Journalisme
Média
والعالم
قافة
بصرية
ESAV
Journalisme
والعالم
الصحافة
والثقافة
للفنوالث
الخاصةللفن
لكليةالخاصة
ا الكلية
Option:: :
اختيار:
التابعة اختيار
التابعة
البصر
السمعي
والوسيط
البصرييي
Option
اختيار::
السمعي
للفنون
Option
التابعة
البصر
السمعي
والوسيط
Communication
et Médias Numériques
التواصل ووسائل العالم
البصرية
والوسيطالعليا
املدرسة
WebJournaliste
Journaliste
الشبكة الصحافية
تانسيفت الشبكة
تانسيفت
مراكش
الخاصة
للجامعة
Web
Journaliste
الصحافية
Options
:
الرقمية
ESAV
Web
الصحافية
الشبكة
مراكشتانسيفت
الخاصة---مراكش
للجامعةالخاصة
للجامعة
الحوز
الحوز
اختيارات:
-Stratégie de Communication
الحوز
Fondamental
األساس
التدبير
املدرسة العليا
 - SUP DEاملدرسة
DE CO
Management
Fondamental
األساس ييي
العليا
التواصل
التدبيراتيجية
استر- Management
Médias, Innovation
et Création
Management
Fondamental
األساس
التدبير
- -SUPاملدرسة العليا
SUP DECO
CO
للتجارة
للتجارة
- Création de contenus numériques
 وسائل العالم واالبتكارللتجارة
Managementdes
desSystèmes
SystèmesInformation
Informationetetde
املعلومات وحكامة de
نظم املعلومات
العليا االقتصادية تدبير
مدرسة الدراسات العليا
مدرسة
Management
تدبير
والبداع
Management
des Systèmes
Information et
وحكامة de
نظم املعلومات وحكامة
نظم
االقتصادية تدبير
الدراساتالعليا االقتصادية
مدرسة الدراسات
Gouvernancedes
desEntreprises
Entreprises
املقاوالت
والهندسية HEEC
والتجارية والهندسية
Gouvernance
HEEC
املقاوالتمحتويات رقمية
 إنشاءGouvernance
des Entreprises
املقاوالت
والتجاريةوالهندسية HEEC
والتجارية
املدرسة العليا للفنون البصرية
Entreprenariat Culturel
املقاوالتية الثقافية
52
52
52
ESAV
Options :
اختياري:
- Entreprenariat culturel
 املقاوالتية الثقاقية- Gestion des projets Culturels
 تسيير املشاريع الثقافيةAdministration des Entreprises Industrielles
إدارة املقاوالت الصناعية

املدرسة العليا إلدارة األعمال
التطبيقية ESMA-
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11

الرقم
الرقم
الترتيبي
الترتيبي

12
12

13
13

14

15

16

ESAV

املدرسة العليا إلدارة العمال
التطبيقية ESMA-

اسم املؤسسة
املؤسسة

واألعمال
للهندسةوال
العاييللهندسة
عهدالعالي
املعهد
عمال
امل
ISGAMarrakechالخاص Marrakech-
الخاص
ISGA

ملراكش
للتجارةملراكش
الكبرىىللتجارة
املدرسةالكبر
املدرسة
GECM
GECM
املدرسة الكبرى للتجارة ملراكش
GECM
املدرسة الكبرى للتجارة ملراكش
GECM

املدرسة الكبرى للتجارة ملراكش
GECM

اسم املؤسسة

حقل  :علوم املهندس –العلوم والتقنيات

الرقم
الترتيبي

1

مدرسة الهندسة واإلبداع الخاصة
بمراكش ) (E2IMالتابعة للجامعة
الخاصة -مراكش تانسيفت الحوز

اختياري:
 املقاوالتية الثقاقية تسيير املشاريع الثقافيةإدارة املقاوالت الصناعية

مسالك التكوين
تسمية مسالك
تسمية
العربية)
(باللغة العربية)
(باللغة
املعلومات وتدبير املقاولة
 نظم املعاوماتاختياري: .
 نظم املعلومات واملاليةواملالية
واملراقبة ؛
والتسويق
 نظم املعلومات والتسويقوالتجارة.
التدبير املالي
املالي

تدبير التسويق والبيع

التدبير املالي

تدبير التسويق والبيع

Options :
- Entreprenariat culturel
- Gestion des projets Culturels
Administration des Entreprises Industrielles
ملحق
التكوين
مسالكالتكوين
تسميةمسالك
تسمية
اإلنجليزية)
/اللغةاإلنجليزية)
الفرنسية/اللغة
(باللغةالفرنسية
(باللغة

Management Marketing et Vente

تسمية مسالك التكوين
(باللغة الفرنسية/اللغة اإلنجليزية)

2021/2020

نهاية السنة الجامعية
2022/2021

"شهادة الباكالوريا  +ثالث سنوات"

ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا
مددها
مددها

نهاية السنة الجامعية
2024/2023

تاريخ انتهاء مدة اعتمادها

نهاية السنة الجامعية
2021/2020

الجامعية
السنة
نهاية
الجامعية
السنة
نهاية
2022
/2021
2022
/2021
نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2021/2020

الجامعية
السنة
نهاية
الجامعية
السنة
نهاية
2022
/2021
2022
/2021

اعتمادها
انتهاء
تاريخ
مدةمدةاعتمادها
انتهاء
تاريخ

مددها

سنتان دراسيتان متتاليتان بعد
"شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"

Systèmed’Information
d’InformationetetManagement
Management
 Systèmeثالث سنوات د اسية متتالية بعد
ر
بعد
متتالية
اسية
د
سنوات
ثالث
ر
d’Entreprise
d’Entreprise
الباكالوريا
شهادةالباكالوريا
شهادة
Options:
Options:
- Système
- Systèmed’Information,
d’Information,Finance
FinanceetetContrôle
Contrôle
- Systèmed’Information,
d’Information,Marketing
Marketingetet
- Système
Commerce
Commerce
متتاليةبعد
اسيةمتتالية
اسية
ثالثسنوات د
 Managementثالث
ManagementFinance
Finance
بعد
سنواتردر
شهادةالباكالوريا
شهادة
الباكالوريا
 Management Marketing et Venteثالث سنوات دراسية متتالية بعد
53
شهادة الباكالوريا
 Management Financeسنتان دراسيتان متتاليتان بعد
"شهادة الباكالوريا  +ثالث سنوات"

تسمية مسالك التكوين
(باللغة العربية)
الصناعة الفالحية
اختيارات:
 الفالحة والبيئة وتسيير املوارد الزراعة الغذائية والتغذيةوتدبير الصناعة
 األسواق وسالسل النتاج وتدبيراملقاولة
 األراض ي والتنمية املستدامة54

 Agro- Industrieخمس سنوات دراسية بعد شهادة
 Options :الباكالوريا تتوزع على الشكل التالي:
- Agriculture, Environnement et Gestion
 سنتان دراسيتان كسلك تحضيريdes Ressources
مدمج؛
- Agro- Alimentaire, Alimentation et
Management Industriel
 ثالث سنوات دراسية كسلك- Marchés, Filières et Management
للتخصص.
d’Entreprise
- Territoires et Développement Durable
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الرقم
الترتيبي

2

3

4

5

6

اسم املؤسسة

مدرسة الهندسة واإلبداع الخاصة
بمراكش ) (E2IMالتابعة للجامعة
الخاصة -مراكش تانسيفت الحوز

تسمية مسالك التكوين
(باللغة العربية)

الهندسة املدنية

تدبير الجودة والسالمة والبيئة

هندسة املعلوميات

هندسة املعلوميات

مدرسة الهندسة واإلبداع الخاصة
بمراكش ) (E2IMالتابعة للجامعة
الخاصة -مراكش تانسيفت الحوز
املدرسة العليا إلدارة األعمال
التطبيقية ESMA-

املدرسة العليا إلدارة األعمال
التطبيقية ESMA-
املعهد العايي للهندسة واألعمال
الخاص ISGA Marrakech-

هندسة النظم املعلوماتية
واللكترونية
اختياري:
 هندسة النظم املعلوماتية -هندسة النظم اللكترونية

ملحق
تسمية مسالك التكوين
(باللغة الفرنسية/اللغة اإلنجليزية)

مددها

تاريخ انتهاء مدة اعتمادها
خمس سنوات دراسية بعد شهادة
Génie Civil
الباكالوريا تتوزع على الشكل التالي:
 سنتان دراسيتان كسلك تحضيريمدمج؛
 ثالث سنوات دراسية كسلكللتخصص.
 Management de la Qualité, Sécuritéسنتان دراسيتان متتاليتان بعد
" Environnementشهادة الباكالوريا  +ثالث سنوات"

Génie Informatique

نهاية السنة الجامعية
2024/2023

نهاية السنة الجامعية
2021/2020
ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا
سنتان دراسيتان متتاليتان بعد
"شهادة الباكالوريا  +ثالث سنوات"
ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا

Génie Informatique

نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2021/2020
نهاية السنة الجامعية
2022/2021

Ingénierie des Systèmes Informatiques et
Electroniques
Options :
- Ingénierie des Systèmes Informatiques
- Ingénierie des Systèmes Electroniques
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اسم املؤسسة

حقل  :علوم الصحة

الرقم
الترتيبي

1

2

3

قابلة

تسمية مسالك التكوين
(باللغة العربية)

التغذية البشرية والحمية

الترويض الطبي

4

5

الكلية الخاصة ملهن وتكنولوجيات
الصحة التابعة للجامعة الخاصة -
مراكش تانسيفت الحوز
الكلية الخاصة ملهن وتكنولوجيات
الصحة التابعة للجامعة الخاصة -
مراكش تانسيفت الحوز
معهد الدراسات العليا الشبه طبية
للجنوب IHEPS-

معهد الدراسات العليا الشبه طبية الحمية
للجنوب IHEPS-

معهد الدراسات العليا الشبه طبية تقويم النطق
للجنوب IHEPS-

ملحق

مددها

تسمية مسالك التكوين
(باللغة الفرنسية/اللغة اإلنجليزية)

تاريخ انتهاء مدة اعتمادها
ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا

 Nutrition Humaine et Diététiqueسنتان دراسيتان متتاليتان بعد
"شهادة الباكالوريا  +ثالث سنوات"

Sage-Femme

نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2021/2020

Kinésithérapie

شهادة الباكالوريا

ثالث سنوات دراسية متتالية بعد

شهادة الباكالوريا

ثالث سنوات دراسية متتالية بعد

Diététique

Orthophonie
ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا

نهاية السنة الجامعية
2022/2021

نهاية السنة الجامعية
2022/2021

نهاية السنة الجامعية
2022/2021
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ملحق

مدينة أكادير

تواصل املنظمات
اختياري:
 تواصل املنظمات -الوساطة الثقافية

تدبير املوارد البشرية

املدرسة العليا الخاصة للعلوم
اإلنسانية والتواصل التابعة
للجامعة الدولية
ألكادير Universiapolis-

تسمية مسالك التكوين
(باللغة العربية)

مددها
ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا

Communication des Organisations
Options :
- Communication des Organisations
- Intermédiation Culturelle
Gestion des Ressources Humaines

تسمية مسالك التكوين
(باللغة الفرنسية/اللغة اإلنجليزية)

تاريخ انتهاء مدة اعتمادها
نهاية السنة الجامعية
2022/2021

ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا

نهاية السنة الجامعية
2021/2020
نهاية السنة الجامعية
2021/2020

سنتان دراسيتان متتاليتان بعد
"شهادة الباكالوريا  +ثالث سنوات"
سنتان دراسيتان متتاليتان بعد
"شهادة الباكالوريا  +ثالث سنوات"

Informatique

Entreprenariat et Développement des
PME

نهاية السنة الجامعية
2022/2021

املدرسة العليا الخاصة للعلوم
اإلنسانية والتواصل التابعة
للجامعة الدولية ألكادير
Universiapolis-

اسم املؤسسة

حقل  :التسيير-التدبير-التجارة-التواصل

الرقم
الترتيبي

1

2

3

4

الكلية الخاصة لعلوم التدبير التابعة املعلوميات
للجامعة الدولية ألكادير
Universiapolisالكلية الخاصة لعلوم التدبير التابعة املقاوالتية وتطوير املقاوالت الصغرى
واملتوسطة
للجامعة الدولية ألكادير
Universiapolis-
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الرقم
الترتيبي

5

6

7

8

9

10

11

اسم املؤسسة

الكلية الخاصة لعلوم التدبير التابعة
للجامعة الدولية ألكادير
Universiapolisالكلية الخاصة لعلوم التدبير التابعة
للجامعة الدولية ألكادير
Universiapolisالكلية الخاصة لعلوم التدبير التابعة
للجامعة الدولية الخاصة ألكادير
)(Universiapolis
الكلية الخاصة لعلوم التدبير التابعة
للجامعة الدولية الخاصة ألكادير
)(Universiapolis
املدرسة العليا الخاصة للتدبير
بالجنوب_ESMS
مدرسة التدبير وإدارة األعمال

مدرسة الدراسات العليا التجارية
واملعلوماتية_HECI

قانون األعمال

التسويق الرقمي

التجارة الدولية

تسمية مسالك التكوين
(باللغة العربية)

مددها
Finance Participative

Droit des Affaires

Marketing Digital

Commerce International

ملحق
تسمية مسالك التكوين
(باللغة الفرنسية/اللغة اإلنجليزية)

تاريخ انتهاء مدة اعتمادها
سنتان دراسيتان متتاليتان بعد
"شهادة الباكالوريا  +ثالث سنوات"
سنتان دراسيتان متتاليتان بعد
"شهادة الباكالوريا  +ثالث سنوات"
سنتان دراسيتان متتاليتان بعد
"شهادة الباكالوريا  +ثالث سنوات"
سنتان دراسيتان متتاليتان بعد
"شهادة الباكالوريا  +ثالث سنوات"

تدبير املقاوالت

املالية التشاركية

نهاية السنة الجامعية
2021/2020
نهاية السنة الجامعية
2021/2020
نهاية السنة الجامعية
2021/2020
نهاية السنة الجامعية
2021/2020

Management des Entreprises

شهادة الباكالوريا

ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا
ثالث سنوات دراسية متتالية بعد

وإدارة
ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا

نهاية السنة الجامعية
2022/2021

نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2022/2021

التجارة والتدبير
اختيارات:
 املالية التسويق الخدمات اللوجيستيةاملنصات
التجارة

Commerce et Management
Options :
- Finance
- Marketing
- Logistique et Gestion de Plateformes
Commerce
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تسمية مسالك التكوين
(باللغة العربية)

سلك تحضيري مدمج في الهندسة
املدرسة املتعددة التقنيات الخاصة
ألكادير التابعة للجامعة الدولية ألكادير امليكانيكية
Universiapolisالهندسة الكهربائية
املدرسة املتعددة التقنيات الخاصة
ألكادير التابعة للجامعة الدولية ألكادير اختياري:
 األتمتةUniversiapolis تسيير وقانون الطاقات والتنميةاملستدامة

اسم املؤسسة

حقل  :علوم املهندس –العلوم والتقنيات

الرقم
الترتيبي

1

2

3

الهندسة الصناعية
املدرسة املتعددة التقنيات الخاصة
ألكادير التابعة للجامعة الدولية ألكادير اختيار:
النتاجية
Universiapolis-

ملحق

تسمية مسالك التكوين
(باللغة الفرنسية/اللغة اإلنجليزية)
Cycle préparatoire Intégré en Génie
Mécanique

Génie Industriel
Option :
Productique

Génie Electrique
Options :
- Automatisme
- Gestion et Droit des Energies et du
Développement Durable
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تاريخ انتهاء مدة اعتمادها
نهاية السنة الجامعية
2021/2020
نهاية السنة الجامعية
2024/2023

مددها
سنتان دراسيتان متتاليتان
بعد شهادة الباكالوريا

نهاية السنة الجامعية
2024/2023

خمس سنوات دراسية بعد شهادة
الباكالوريا تتوزع على الشكل التالي:
 سنتان دراسيتان كسلك تحضيريمدمج؛
 ثالث سنوات دراسية كسلكللتخصص.
خمس سنوات دراسية بعد شهادة
الباكالوريا تتوزع على الشكل التالي:
 سنتان دراسيتان كسلك تحضيريمدمج؛
 ثالث سنوات دراسية كسلكللتخصص.
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اسم املؤسسة

حقل  :التسيير-التدبير-التجارة-التواصل

الرقم
الترتيبي

1

تسمية مسالك التكوين
(باللغة العربية)

تسمية مسالك التكوين
(باللغة العربية)

املدرسة العليا إلدارة األعمال
تدبير املقاوالت
واملعلوميات واالتصاالت  SUPMTI Béniاختيار:
تدبير نظم وتكنولوجيا املعلومات
Mellal
والتواصل

اسم املؤسسة

حقل  :علوم املهندس –العلوم والتقنيات

الرقم
الترتيبي

1

ملحق

تسمية مسالك التكوين
(باللغة الفرنسية/اللغة اإلنجليزية)

Management des Entreprises
Option :
Management des Systèmes et
Technologies de l’Information et de
Communication

تسمية مسالك التكوين
(باللغة الفرنسية/اللغة اإلنجليزية)

مدينة بني مالل

هندسة النظم املعلوماتية
املدرسة العليا إلدارة األعمال
واملعلوميات واالتصاالت  SUPMTI Béniاختياري:
Mellal
 هندسة نظم املعلومات -هندسة نظم الشبكات واالتصاالت

تاريخ انتهاء مدة اعتمادها

مددها
سنتان دراسيتان متتاليتان بعد
"شهادة الباكالوريا  +ثالث سنوات"

نهاية السنة الجامعية
2021/2020

تاريخ انتهاء مدة اعتمادها

نهاية السنة الجامعية
2021/2020

مددها

 Ingénierie des Systèmesسنتان دراسيتان متتاليتان بعد
" Informatiquesشهادة الباكالوريا  +ثالث سنوات"
Options :
-Ingénierie des Systèmes
d’Information
-Ingénierie des Systèmes Réseaux et
Télécoms
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حقل  :التسيير-التدبير-التجارة-التواصل

الرقم
الترتيبي

1

2

اسم املؤسسة

املعهد العالي للمحاسبة واإلدارة
والتجارة ICAC SUP-

املعهد العالي للمحاسبة واإلدارة
والتجارة ICACSUP

حقل  :التسيير-التدبير-التجارة-التواصل
الرقم
اسم املؤسسة
الترتيبي
1

املدرسة العليا للعمال ببرشيد ESB

تسمية مسالك التكوين
(باللغة العربية)

ملحق

مدينة القنيطرة
تسمية مسالك التكوين
(باللغة الفرنسية/اللغة اإلنجليزية)

مدينة برشيد

مددها

 Management et Gestionثالث سنوات دراسية متتالية بعد
التدبير والتسيير
شهادة الباكالوريا
Options:
اختياري:
-Finance et Comptabilité
املالية واملحاسبة-Marketing
 التسويق Sciences de Gestionسنتان دراسيتان متتاليتان بعد
علوم التسيير
" Options :شهادة الباكالوريا  +ثالث سنوات"
اختياري:
 املالية ومراقبة التسيير واالفتحاص - Finance, Contrôle de Gestion et Audit- Management Logistique
 -تدبير اللوجيستيك

تسمية مسالك التكوين
(باللغة العربية)
مدبر محاسباتي ومالي
تسمية مسالك التكوين
مددها
(باللغة الفرنسية أو اإلنجليزية)
 Manager Comptable et Financierثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا
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تاريخ انتهاء مدة اعتمادها
نهاية السنة الجامعية
2022/2021

نهاية السنة الجامعية
2021/2020

تاريخ انتهاء مدة اعتمادها
نهاية السنة الجامعية
2022/2021
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حقل  :التسيير-التدبير-التجارة-التواصل

الرقم
الترتيبي

1

2

اسم املؤسسة

املدرسة املغربية الخاصة لعلوم
الحاسو وإدارة األعمال_MMBS

املدرسة املغربية الخاصة لعلوم
الحاسو وإدارة األعمال_MMBS

3

تسمية مسالك التكوين
(باللغة العربية)
التدبير القانوني لألعمال
تدبير املقاوالت
قانون األعمال

تسمية مسالك التكوين
(باللغة العربية)

املدرسة العليا للدراسات القانونية
واالقتصادية ESEJE-

اسم املؤسسة

حقل  :التسيير -التدبير -التجارة-التواصل

الرقم
الترتيبي

1

املعهد العالي للهندسة واألعمال الخاص نظم املعلومات وتدبير املقاولة
ISGA El Jadidaاختياري:
 نظم املعلومات واملالية واملراقبة -نظم املعلومات والتسويق والتجارة

ملحق

مدينة املحمدية
تسمية مسالك التكوين
(باللغة الفرنسية/اللغة اإلنجليزية)

مددها
 Management Juridique des Affairesثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا
 Management des Entreprisesثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا

تاريخ انتهاء مدة اعتمادها
نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2022/2021
 Droit des Affairesثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا

مددها

نهاية السنة الجامعية
2022/2021

تاريخ انتهاء مدة اعتمادها

نهاية السنة الجامعية
2022/2021

مدينة الجديدة
تسمية مسالك التكوين
(باللغة الفرنسية/اللغة اإلنجليزية)

Options:

 Système d’Information et Managementثالث سنوات دراسية متتالية بعد
d’entreprise
شهادة الباكالوريا

Contrôle

- Système d’Information, Finance et
Commerce

- Système d’Information, Marketing et
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4868
الجريدة الرسمية
عدد 13 - 6998دعقلا وذ 13ذ (2( 13نوي ((24 (24

اسم املؤسسة

حقل  :علوم املهندس –العلوم والتقنيات

الرقم
الترتيبي

1

تسمية مسالك التكوين
(باللغة العربية)

املعهد العالي للهندسة واألعمال الخاص هندسة النظم املعلوماتية
واإللكترونية
ISGA El Jadidaاختياري:
 هندسة النظم املعلوماتية -هندسة النظم اإللكترونية

ملحق

تسمية مسالك التكوين
(باللغة الفرنسية/اللغة اإلنجليزية)

مددها

 Ingénierie des Systèmesثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا
Informatiques et Electroniques
Options :
- Ingénierie des Systèmes
Informatiques
- Ingénierie des Systèmes
Electroniques

تاريخ انتهاء مدة اعتمادها
نهاية السنة الجامعية
2022/2021
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قرار للوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي
والبحث العلمي رقم  711.21صادر في  28من رجب  12( 1442مارس  )2021بتحديد  الئحة مسالك التكوين
املعتمدة بمؤسسات التعليم العالي الخاص برسم السنة الجامعية .2021-2020
الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي
والبحث العلمي،
بناء على املرسوم رقم  2.09.717الصادر في  30من ربيع األول  17( 1431مارس  )2010بتطبيق املادتين  51و52
من القانون رقم  01.00املتعلق بتنظيم التعليم العالي ،وال سيما املادة  9منه ؛
وعلى قرار وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي رقم  3337.19الصادر في  2ربيع اآلخر 1441
( 29نوفمبر  )2019بتفويض بعض االختصاصات إلى الوزير املنتدب لدى وزير التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم
العالي والبحث العلمي املكلف بالتعليم العالي والبحث العلمي ؛
وباقتراح من لجنة تنسيق التعليم العالي الخاص املجتمعة بتاريخ  20نوفمبر  2020و 16أبريل ،2021
قرر ما يلي :
املادة األولى
تحدد في الجداول امللحقة بهذا القرار مسالك التكوين املعتمدة بمؤسسات التعليم العالي الخاص برسم السنة الجامعية
.2021-2020
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  28من رجب  12( 1442مارس .)2021
اإلمضاء  :ادريس اعويشة.

*
*

*

حقل  :التسيير-التدبير-التجارة-التواصل

الرقم
الترتيبي

اسم املؤسسة

ملحق

Finance et Comptabilité
Gestion des Organisations
Marketing et Vente
Sport et Evènementiel
Gestion de Projets et Innovation

مددها

تاريخ انتهاء مدة
اعتمادها

 Sciences Politiquesثالث سنوات دراسية متتالية بعد شهادة نهاية السنة الجامعية
2023/2022
الباكالوريا

-

 Managementثالث سنوات دراسية متتالية بعد شهادة نهاية السنة الجامعية
2023/2022
الباكالوريا
Options :

 Commerce Internationalثالث سنوات دراسية متتالية بعد شهادة نهاية السنة الجامعية
2023/2022
الباكالوريا

 Management Hôtelierثالث سنوات دراسية متتالية بعد شهادة نهاية السنة الجامعية
2023/2022
الباكالوريا

تسمية مسالك التكوين
(باللغة الفرنسية /اللغة اإلنجليزية)

مدينة الدار البيضاء

الئحة مسالك التكوين املعتمدة بمؤسسات التعليم العالي الخاص
حسب املدينة وحقل التكوين برسم السنة الجامعية 2021/2020

1

2

3

4

تسمية مسالك التكوين
(باللغة العربية)

الكلية الخاصة للتجارة والتدبير التابعة إدارة األعمال الفندقية
للجامعة الدولية للدارالبيضاء

الكلية الخاصة للتجارة والتدبير التابعة التجارة الدولية
للجامعة الدولية للدارالبيضاء

الكلية الخاصة للتجارة والتدبير التابعة التدبير
اختيارات:
للجامعة الدولية للدارالبيضاء
 املالية واملحاسبة تسيير املنظمات التسويق والبيع الرياضة والحدث -تسيير املشاريع واالبداع

الكلية الخاصة للتجارة والتدبير التابعة العلوم السياسية
للجامعة الدولية للدارالبيضاء
1
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الرقم
الترتيبي

اسم املؤسسة

تسمية مسالك التكوين
(باللغة العربية)

5

6

7

8

ملحق
تسمية مسالك التكوين
(باللغة الفرنسية /اللغة اإلنجليزية)

الكلية الخاصة للتجارة والتدبير التابعة املحاسبة واملراقبة واالفتحاص
للجامعة الدولية للدارالبيضاء

الكلية الخاصة للتجارة والتدبير التابعة التسيير املحاسباتي والجبائي
للجامعة الدولية للدارالبيضاء

الكلية الخاصة للتجارة والتدبير التابعة التجارة الدولية
للجامعة الدولية للدارالبيضاء

الكلية الخاصة للتجارة والتدبير التابعة التدبير املالي واملالية الدولية
للجامعة الدولية للدارالبيضاء

مددها
سنتان دراسيتان متتاليتان
Comptabilité, Contrôle et Audit
بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
سنتان دراسيتان متتاليتان
Gestion Comptable et Fiscale
بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
سنتان دراسيتان متتاليتان
International Trade
بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
سنتان دراسيتان متتاليتان
Management Financier et Finance
 Internationaleبعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"

تاريخ انتهاء مدة
اعتمادها
نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2022/2021

سنتان دراسيتان متتاليتان
Digital Marketing et Social Media
 Options :بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"

9

نهاية السنة الجامعية
2022/2021

Communication Digitale
Marketing Digital
Médias Sociaux

نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2022/2021

الكلية الخاصة للتجارة والتدبير التابعة التسويق الرقمي ووسائل اإلعالم
االجتماعية
للجامعة الدولية للدارالبيضاء
اختيارات:
 التواصل الرقمي التسويق الرقمي -وسائل اإلعالم االجتماعية

10

11

الكلية الخاصة للتجارة والتدبير التابعة قانون األعمال والضرائب
للجامعة الدولية للدارالبيضاء
الكلية الخاصة للتجارة والتدبير التابعة القانون الدولي لألعمال
للجامعة الدولية للدارالبيضاء
سنتان دراسيتان متتاليتان
Droit des Affaires et Fiscalité
بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
سنتان دراسيتان متتاليتان
Droit International des Affaires
بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
2
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الرقم
الترتيبي

اسم املؤسسة

12

تسمية مسالك التكوين
(باللغة العربية)

الكلية الخاصة للتجارة والتدبير التابعة تنظيم وتدبير املوارد البشرية
ا اختياري:
للجامعة الدولية للدارالبيضاء
 تنمية املوارد البشرية -تدبير املوارد البشرية

13

مونديابوليس إلدارة
لجامعة مونديابوليس

مونديابوليس إلدارة
لجامعة مونديابوليس

مونديابوليس إلدارة هندسة تسيير املقاوالت
لجامعة مونديابوليس

الكلية الخاصة مونديابوليس إلدارة التجارة
األعمال التابعة لجامعة مونديابوليس اختيار:
إدارة أعمال وتدبير املقاوالت
الخاصة

14

15

16

الكلية الخاصة
األعمال التابعة
الخاصة
الكلية الخاصة
األعمال التابعة
الخاصة
الكلية الخاصة
األعمال التابعة
الخاصة
املالية والتدبير
اختيار:
املالية
هندسة تسيير املقاوالت
اختيار:
الهندسة املالية

ملحق
تسمية مسالك التكوين
(باللغة الفرنسية /اللغة اإلنجليزية)

-

مددها
سنتان دراسيتان متتاليتان
Organisation et Management des
 Ressources Humainesبعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
Options :
Développement des Ressources
Humaines

تاريخ انتهاء مدة
اعتمادها
نهاية السنة الجامعية
2022/2021

- Management des Ressources
Humaines
 Commerceثالث سنوات دراسية متتالية بعد شهادة نهاية السنة الجامعية
2023/2022
الباكالوريا
Option :
Management et Gestion des
Entreprises

نهاية السنة الجامعية
2022/2021

نهاية السنة الجامعية
2022/2021

 Ingénierie de Gestion des Entreprisesثالث سنوات دراسية متتالية بعد شهادة نهاية السنة الجامعية
2023/2022
الباكالوريا
سنتان دراسيتان متتاليتان
Finance et Gestion
 Option :بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
Finance
سنتان دراسيتان متتاليتان
Ingénierie de Gestion des Entreprises
 Option :بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
Ingénierie Financière
3
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الرقم
الترتيبي
17

18

19

20

21

اسم املؤسسة

تسمية مسالك التكوين
(باللغة العربية)
التدبير
اختيار:
التدبير اللوجيستيكي
إدارة األعمال
اختيار:
التسويق
قانون املقاوالت

سنتان دراسيتان متتاليتان
Droit des Affaires Spécialisé
بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"

قانون األعمال املتخصص

العلوم السياسية والحكامة

ملحق
تسمية مسالك التكوين
تاريخ انتهاء مدة
مددها
(باللغة الفرنسية /اللغة اإلنجليزية)
اعتمادها
نهاية السنة الجامعية
سنتان دراسيتان متتاليتان
Management
2022/2021
 Option :بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
Management logistique
نهاية السنة الجامعية
سنتان دراسيتان متتاليتان
Management
2022/2021
 Option :بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
Marketing
 Droit des Entreprisesثالث سنوات دراسية متتالية بعد شهادة نهاية السنة الجامعية
2023/2022
الباكالوريا
نهاية السنة الجامعية
2022/2021

سنتان دراسيتان متتاليتان
Sciences Politiques et Gouvernance
بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"

22

نهاية السنة الجامعية
2022/2021

الكلية الخاصة مونديابوليس إلدارة
األعمال التابعة لجامعة مونديابوليس
الخاصة
الكلية الخاصة مونديابوليس إلدارة
األعمال التابعة لجامعة مونديابوليس
الخاصة
معهد مونديابوليس الخاص للعلوم
السياسية والقانونية واالجتماعية
التابع لجامعة مونديابوليس الخاصة
معهد مونديابوليس الخاص للعلوم
السياسية والقانونية واالجتماعية
التابع لجامعة مونديابوليس الخاصة
معهد مونديابوليس الخاص للعلوم
السياسية والقانونية واالجتماعية
التابع لجامعة مونديابوليس الخاصة
 TBSالدارالبيضاء ،مدرسة التدبير
تدبير املقاوالت

اللوجيستيك واملشتريات والتبادالت
الدولية

سنتان دراسيتان متتاليتان
Logistique, Achats et Echanges
 Internationauxبعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"

23

24

نهاية السنة الجامعية
2022/2021

 TBSالدارالبيضاء ،مدرسة التدبير

املدرسة العليا للوسائط املعلوماتية تدبير األعمال ونظم املعلومات
والشبكات_SUPEMIR

 Management des Entreprisesثالث سنوات دراسية متتالية بعد شهادة نهاية السنة الجامعية
2023/2022
الباكالوريا
نهاية السنة الجامعية
سنتان دراسيتان متتاليتان
Management des Affaires et Systèmes
2022/2021
 d'Informationبعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
4
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الرقم
الترتيبي
25

اسم املؤسسة

26

27

املدرسة العليا للتواصل
العليا للتواصل واإلشهار-
Com'SupCom’Sup
واإلشهار_

العليا للتواصل واإلشهار-
املدرسة العليا للتواصل
Com'SupCom’Sup
واإلشهار_

املدرسة العليا للتواصل
العليا للتواصل واإلشهار-
Com'SupCom’Sup
واإلشهار_

- Médias Ecrits

ملحق
تسمية مسالك التكوين
تاريخ انتهاء مدة
تسمية مسالك التكوين
مددها
(باللغة الفرنسية /اللغة اإلنجليزية)
اعتمادها
(باللغة العربية)
نهاية السنة الجامعية
سنتان دراسيتان متتاليتان
تواصل املنظمات
Communication des Organisations
2022/2021
 Options :بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
اختيارات:
 اإلشهار- Publicité
 التواصل الداخلي وتسيير املوارد- Communication Interne et Gestion
البشرية
des Ressources Humaines
- Communication Evénementielle
 التواصل الحدث العالقات العامة والعالقات مع - Relations Publiques et Relations avecla presse
الصحافة
- Management, Marketing et
 التدبير والتسويق والتواصلCommunication
تواصل املنظمات ووسائل اإلعالم
 Communication des Organisations,ثالث سنوات دراسية متتالية بعد شهادة نهاية السنة الجامعية
ومتعدد الوسائط
2023/2022
الباكالوريا
Media et Multimédia
اختياري:
Options :
 تواصل املنظمات- Communication des Organisations
ومتعدد
عالم
اإل
وسائل
 تواصل- Communication Média et Multimédia
الوسائط
نهاية السنة الجامعية
سنتان دراسيتان متتاليتان
التواصل ووسائل اإلعالم ومتعدد
Communication,
Média
et
Multimédia
الوسائط
2022/2021
بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
Options
:
اختيارات:
)- Média Audiovisuel (TV/Radio
 وسائل اإلعالم السمعية البصرية- Nouvelles Technologies
(التلفزة /الراديو)
d’Information, Communication et
 التكنولوجيا الجديدة لإلعالمMultimédia
والتواصل ومتعدد الوسائط
 وسائل اإلعالم املكتوبة5
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ملحق
تسمية مسالك التكوين
مددها
(باللغة الفرنسية /اللغة اإلنجليزية)
سنتان دراسيتان متتاليتان
Management Financier
بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
سنتان دراسيتان متتاليتان
Management des Ressources
 Humainesبعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
سنتان دراسيتان متتاليتان
Achats et Supply chain Management
بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
سنتان دراسيتان متتاليتان
Audit et Contrôle de Gestion
بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
سنتان دراسيتان متتاليتان
Marketing Digital et Communication
بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"

تسمية مسالك التكوين
(باللغة العربية)
التدبير املالي
تدبير املوارد البشرية
املشتريات وتدبير سلسلة اإلمدادات
االفتحاص و مراقبة التسيير
التسويق الرقمي والتواصل

 ESCAمدرسة إدارة األعمال

 ESCAمدرسة إدارة األعمال

 ESCAمدرسة إدارة األعمال

 ESCAمدرسة إدارة األعمال

 ESCAمدرسة إدارة األعمال

الرقم
الترتيبي
28

29

30

31

32
تدبير املشاريع

 ESCAمدرسة إدارة األعمال

33

34

اسم املؤسسة

تاريخ انتهاء مدة
اعتمادها
نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2022/2021

سنتان دراسيتان متتاليتان
Management des Projets
بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"

 ESCAمدرسة إدارة األعمال
Finance, Audit et Contrôle
Marketing et Communication
Gestion Internationale

-

-

 Managementخمس سنوات دراسية متتالية بعد شهادة نهاية السنة الجامعية
2025/2024
الباكالوريا
Options :

نهاية السنة الجامعية
2022/2021

التدبير
اختيارات:
 املالية واالفتحاص واملراقبة التسويق والتواصل التسيير الدولي املقاوالتية والتنمية الدولية التدبير التنمويEntreprenariat et Développement
International
Management de Développement
6
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36

تسمية مسالك التكوين
الرقم
اسم املؤسسة
(باللغة العربية)
الترتيبي
 35املدرسة العليا لألعمال بالدارالبيضاء التجارة والتسيير
ESAC

املدرسة العليا للتصميم  Art com supالتصميم املبياني والرقمي

37

ملحق
تاريخ انتهاء مدة
تسمية مسالك التكوين
مددها
اعتمادها
(باللغة الفرنسية /اللغة اإلنجليزية)
 Commerce et Gestionثالث سنوات دراسية متتالية بعد شهادة نهاية السنة الجامعية
2023/2022
الباكالوريا
 Design Graphique et Digitalثالث سنوات دراسية متتالية بعد شهادة نهاية السنة الجامعية
2023/2022
الباكالوريا

املدرسة العليا للتصميم  Art com supالتصميم املبياني والرقمي

39

40

38

املدرسة العليا للتصميم  Art com supالهندسة الداخلية

 EMLC Business School Casablancaالتدبير الشامل

املدرسة العليا للتصميم  Art com supالهندسة الداخلية

Architecture d’Intérieur
سنتان دراسيتان متتاليتان
بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
سنتان دراسيتان متتاليتان
Global Management
بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"

نهاية السنة الجامعية
سنتان دراسيتان متتاليتان
Design Graphique et Digital
2022/2021
بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
 Architecture d’Intérieurثالث سنوات دراسية متتالية بعد شهادة نهاية السنة الجامعية
2023/2022
الباكالوريا
نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2022/2021

41

42

املدرسة املغربية لعلوم املهندس في هندسة املالية واالفتحاص
واإلعالميات اختياري:
التسيير
إعالميات
الصناعية_EMSI
 الهندسة املالية املحاسبة واملراقبة واالفتحاصاملدرسة العليا للتصميم والفنون التصميم اإلشهاري
اختياري:
البصرية ESDAV
 التصميم املبياني -التصميم الرقمي

 Ingénierie Financière et Auditخمس سنوات دراسية متتالية بعد شهادة نهاية السنة الجامعية
2025/2024
الباكالوريا
Options :
- Ingénierie Financière
- Comptabilité, Contrôle et Audit
نهاية السنة الجامعية
سنتان دراسيتان متتاليتان
Design Publicitaire
2022/2021
 Options :بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
- Design Graphique
- Design Digital
7
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45

46

47

تسمية مسالك التكوين
الرقم
اسم املؤسسة
(باللغة العربية)
الترتيبي
 43املدرسة العليا للتصميم والفنون التصميم الداخلي
اختياري:
البصرية ESDAV
 التصميم الداخلي تصميم األشياء 44املدرسة العليا للصحافة والتواصل الصحافة والتواصل
ESJC

املدرسة العليا للتدبير والتواصل  ESMCتسيير املوارد البشرية

املدرسة العليا للتدبير والتواصل  ESMCالتدبير املالي

املدرسة العليا للتدبير والتواصل  ESMCالتسويق والتدبير

48

49

املدرسة العليا للعلوم االقتصادية التسيير
اختيارات:
والتدبيرESSEM
 االفتحاص ومراقبة التسيير التسويق التواصل واملشتريات واللوجيستيك املوارد البشريةاملدرسة العليا لهندسة اإلعالم علوم التسيير
واالتصال وإدارة األعمال والهندسة
املدنية ESTEM

سنتان دراسيتان متتاليتان
Gestion des Ressources Humaines
بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
Management Financier
سنتان دراسيتان متتاليتان
بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
Marketing et Management
سنتان دراسيتان متتاليتان
بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"

ملحق
تاريخ انتهاء مدة
تسمية مسالك التكوين
مددها
اعتمادها
(باللغة الفرنسية /اللغة اإلنجليزية)
نهاية السنة الجامعية
سنتان دراسيتان متتاليتان
Design d’Intérieur
2022/2021
 Options :بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
- Design d’Intérieur
- Design des Objets
 Journalisme et Communicationثالث سنوات دراسية متتالية بعد شهادة نهاية السنة الجامعية
2023/2022
الباكالوريا
نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2022/2021

نهاية السنة الجامعية
سنتان دراسيتان متتاليتان
Gestion
2022/2021
 Options :بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
- Audit et Contrôle de Gestion
- Marketing
- Communication, Achats et Logistique
- Ressources Humaines
 Sciences de Gestionثالث سنوات دراسية متتالية بعد شهادة نهاية السنة الجامعية
2023/2022
الباكالوريا
8
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51

52

53

تسمية مسالك التكوين
الرقم
اسم املؤسسة
(باللغة العربية)
الترتيبي
 50املدرسة العليا لهندسة اإلعالم املقاوالتية والذكاء االقتصادي
واالتصال وإدارة األعمال والهندسة
املدنية ESTEM

املدرسة العليا لهندسة اإلعالم الهندسة املالية
واالتصال وإدارة األعمال والهندسة
املدنية ESTEM

املدرسة العليا لهندسة اإلعالم تسيير املوارد البشرية
واالتصال وإدارة األعمال والهندسة
املدنية ESTEM

املدرسة العليا لهندسة اإلعالم اللوجيستيك الدولي وتدبير سلسلة
واالتصال وإدارة األعمال والهندسة اإلمدادات
املدنية ESTEM

54

55

56

مدرسة الدراسات العليا التجارية التجارة
واملعلوماتية_HECI
مدرسة الدراسات العليا التجارية التسويق
واملعلوماتية_HECI
معهد الدراسات العليا في التدبير_ HEMالتدبير العام

ملحق
تسمية مسالك التكوين
مددها
(باللغة الفرنسية /اللغة اإلنجليزية)
سنتان دراسيتان متتاليتان
Entreprenariat
et
Intelligence
 Economiqueبعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
سنتان دراسيتان متتاليتان
Ingénierie Financière
بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
سنتان دراسيتان متتاليتان
Gestion des Ressources Humaines
بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"

تاريخ انتهاء مدة
اعتمادها
نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2022/2021

 Commerceثالث سنوات دراسية متتالية بعد شهادة نهاية السنة الجامعية
2023/2022
الباكالوريا
نهاية السنة الجامعية
سنتان دراسيتان متتاليتان
Marketing
2022/2021
بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
 Gestion Généraleثالث سنوات دراسية متتالية بعد شهادة نهاية السنة الجامعية
2023/2022
الباكالوريا

سنتان دراسيتان متتاليتان
International Logistic et Supply Chain
 Managementبعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"

9

عدد 13 - 6998دعقلا وذ 13ذ (2( 13نوي ((24 (24

الجريدة الرسمية
4879

متعدد

نهاية السنة الجامعية
2022/2021

ملحق
تسمية مسالك التكوين
تاريخ انتهاء مدة
تسمية مسالك التكوين
الرقم
مددها
اسم املؤسسة
(باللغة الفرنسية /اللغة اإلنجليزية)
اعتمادها
(باللغة العربية)
الترتيبي
Journalisme
et
للصحافة الصحافة واالتصال السمعي Communication
نهاية السنة الجامعية
سنتان دراسيتان متتاليتان
العالي
 57املعهد
2022/2021
 Audiovisuel et Numériqueبعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
البصري والرقمي
واإلعالم_IFJSUP
Options :
اختياري:
- Producteur journaliste et réalisateur
 منتج صحفي ومخرج النشرات d’émissions d’Information, de Radioet de Télévision
االخبارية واالذاعية والتلفزية
- Producteur Journaliste et Réalisateur
de
contenu
Télévisuel
 منتج صحفي ومخرج ملضامين etالتلفزة الرقمية واإلذاعة
Radiophonique Numérique
 58املعهد العالي للهندسة التطبيقية_ IGAنظم اإلعالم وإدارة أعمال املقاوالت  Systèmes d’Information et Managementثالث سنوات دراسية متتالية بعد شهادة نهاية السنة الجامعية
d’Entreprises
2023/2022
الباكالوريا
اختياري:
Options :
 نظم اإلعالم واملالية واملراقبة- Système d'Information, Finance et
 نظم اإلعالم والتسويق والتجارةContrôle
- Système d'Information, Marketing et
Commerce
 Sciences de Gestionثالث سنوات دراسية متتالية بعد شهادة نهاية السنة الجامعية
متعدد التقنيات علوم التسيير
 59املعهد اخاا
2023/2022
الباكالوريا
الدارالبيضاء

60

املعهد اخاا
الدارالبيضاء

التقنيات علوم التسيير
اختيارات:
 األنظمة املعلوماتية املنظماتية املالية التسويق وتدبير املقاوالتسنتان دراسيتان متتاليتان
Sciences de Gestion
 Options :بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
- Systèmes d’Informations
Organisationnels
- Finance
- Marketing et Management des
Entreprises
10
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الرقم
الترتيبي
61

اسم املؤسسة

62

63

املعهد العالي للتسيير_ISG

املعهد العالي للهندسة والعمال الخاص
_ISGA-Casablanca

املعهد العالي للمواصالت واللوجيستيك
ISTL

64

65

املعهد الدولي الخاص إلدارة العمال
والتكنولوجيا_PIIMT Casablanca
املعهد الدولي الخاص إلدارة العمال
والتكنولوجيا_PIIMT Casablanca

11

ملحق
تسمية مسالك التكوين
تاريخ انتهاء مدة
تسمية مسالك التكوين
مددها
(باللغة الفرنسية /اللغة اإلنجليزية)
اعتمادها
(باللغة العربية)
 Gestion d’Entrepriseثالث سنوات دراسية متتالية بعد شهادة نهاية السنة الجامعية
تسيير املقاولة
2023/2022
الباكالوريا
Options :
اختياري:
- Finance et Comptabilité
 املالية واملحاسبة- Marketing
 التسويقنظم املعلومات وتدبير املقاوالت
 Systèmes d’Information et Managementثالث سنوات دراسية متتالية بعد شهادة نهاية السنة الجامعية
des Entreprises
اختياري:
2023/2022
الباكالوريا
Options :
 نظم املعلومات والتسويق- Systèmes d’Information, Marketing et
والتجارة
Commerce
 نظم املعلومات واالفتحاص - Systèmes d’Information, Audit etContrôle de Gestion
ومراقبة التسيير
اللوجيستيك
 Logistiqueثالث سنوات دراسية متتالية بعد شهادة نهاية السنة الجامعية
اختياري:
2023/2022
الباكالوريا
Options :
 مسؤول عن وحدات عملية- Responsable
d’Unités
لوجيستية
Opérationnelles Logistiques
الدولية
والخدمات
املشتريات
- Achats et Logistique Internationale
اللوجيستيةة
لوجيستي
 Managementثالث سنوات دراسية متتالية بعد شهادة نهاية السنة الجامعية
التدبير
2023/2022
الباكالوريا
نهاية السنة الجامعية
سنتان دراسيتان متتاليتان
التدبير
Management
2022/2021
 Options :بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
اختيارات:
- Management des Projets
 تدبير املشاريع- Management Financier
 التدبير املالي- Management des Systèmes
 تدبير نظم املعلوماتd'Information
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تسمية مسالك التكوين
الرقم
اسم املؤسسة
(باللغة العربية)
الترتيبي
 66املعهد العالي للعلوم والتكنولوجيا_ SISTتدبير األعمال

67

املعهد الخاص لتكوين وتأهيل الساتذة التعليم املدرس ي املتخصص
اختيار ي:
أستاذ متخصص-التدبير املدرس ي

حقل  :علوم املهندس –العلوم والتقنيات

ملحق
تسمية مسالك التكوين
مددها
(باللغة الفرنسية /اللغة اإلنجليزية)
Business Management
سنتان دراسيتان متتاليتان
بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"

ثالث

ثالث

ثالث

ثالث

ثالث

مددها
سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا
سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا
سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا
سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا
سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا

تاريخ انتهاء مدة
اعتمادها
نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2022/2021

نهاية السنة الجامعية
2023/2022
نهاية السنة الجامعية
2023/2022
نهاية السنة الجامعية
2023/2022
نهاية السنة الجامعية
2023/2022
نهاية السنة الجامعية
2023/2022

تاريخ انتهاء مدة اعتمادها

سنتان دراسيتان متتاليتان
Enseignement Scolaire Spécialisé
 Options :بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
-Enseignant Spécialisé
-Management Scolaire

تسمية مسالك التكوين
الرقم
تسمية مسالك التكوين
اسم املؤسسة
(باللغة الفرنسية  /اللغة اإلنجليزية)
(باللغة العربية)
الترتيبي
Bâtiments et Travaux Publics
املدرسة الخاصة للهندسة التابعة البنايات واألشغال العمومية
1
للجامعة الدولية للدارالبيضاء
Design
املدرسة الخاصة للهندسة التابعة التصميم
2
للجامعة الدولية للدارالبيضاء
Electronique et Systèmes Embarqués
املدرسة الخاصة للهندسة التابعة اإللكترونيك واألنظمة املدمجة
3
للجامعة الدولية للدارالبيضاء
املدرسة الخاصة للهندسة التابعة الفعالية الطاقية والطاقات املتج ــددة Efficacité Énergétique et Energies
4
Renouvelables
للجامعة الدولية للدارالبيضاء
املدرسة الخاصة للهندسة التابعة الطرق املعلوماتية املطبقة في تدبير Méthodes Informatiques Appliquées
5
à la Gestion des Entreprises
املقاوالت
للجامعة الدولية للدارالبيضاء
12

4882
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(باللغة الفرنسية  /اللغة اإلنجليزية)
Design
Electronique et Systèmes Embarqués

التابعة التصميم

التابعة اإللكترونيك واألنظمة املدمجة

(باللغة العربية)

ثالث
ثالث

التابعة

مددها
سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا
سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا
سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا
سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا
مددها
اسيتان
ثالثسنتان در
متتاليتانبعد
اسية متتالية
سنوات در
ثالث سنوات"
الباكالوريا +
الباكالوريا
بعد "شهادةشهادة
ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا
شهادة
اسية بعد
بعد
متتالية
سنواتددرراسية
خمسسنوات
ثالث
الشكل التالي:
موزعة على
الباكالوريا
الباكالورياشهادة
بعدي
تحضير
كسلك
سنتين در
متتالية
اسيتيناسية
 ثالثسنوات در
شهادةمدمج ؛
الباكالوريا
 ثالث سنوات دراسية كسلكللتخصص.
متتاليتان
سنتان د اسيتان
ر
ثالث شهادة
اسية +بعد
بعدخمس
سنوات در
سنوات"
الباكالوريا
"شهادة
الباكالوريا موزعة على الشكل التالي:
بعد
متتالية
اسية
د
سنوات
ثالث
ر
الباكالوريا تحضيري
اسيتين كسلك
 سنتين درشهادة
مدمج ؛
اسية بعد شهادة
خمس سنوات در
كسلك
علىاسية
ثالث
سنوات در
التالي:
الشكل
الباكالوريا موزعة
للتخصص
 سنتين دراسيتين كسلك تحضيريمدمج ؛
 ثالث سنوات دراسية كسلكللتخصص.
خمس سنوات دراسية بعد شهادة
الباكالوريا موزعة على الشكل التالي:
 -سنتين دراسيتين كسلك تحضيري

ثالث

ثالث

التابعة

Génie Industriel

الطرق املعلوماتية املطبقة في تدبير Méthodes Informatiques Appliquées
Génie
Industriel
املقاوالت الصناعية
الهندسة
à la Gestion
des Entreprises
Systèmes
Mécaniques
et
األنظمة امليكانيكية والنمذجة
Modélisation
13
Génie des Systèmes Aéronautiques
هندسة نظم الطيران

الفعالية الطاقية والطاقات املتج ــددة Efficacité Énergétique et Energies
Renouvelables
ملحقMéthodes Informatiques
الطرق املعلوماتية املطبقة في تدبير Appliquées
à la Gestion
des Entreprises
التكوين
تسمية مسالك
املقاوالتتسمية مسالك التكوين
(باللغة الفرنسية  /اللغة اإلنجليزية)
(باللغة العربية)
الطرق
التصميماملعلوماتية املطبقة في تدبير Méthodes Informatiques Appliquées
Design
à la Gestion des Entreprises
املقاوالت
Systèmes et Systèmes
Mécaniques
et
واألنظمةوالنمذجة
امليكانيكية
األنظمة
Electronique
Embarqués
املدمجة
لكترونيك
اإل
Modélisation
Génie des Systèmes
Aéronautiques
الطيران
الفعاليةنظم
هندسة
Efficacité
Énergétique
والطاقات املتج ــددة et Energies
الطاقية
Renouvelables
الطرق املعلوماتية املطبقة في تدبير Méthodes Informatiques Appliquées
à la Gestion des Entreprises
املقاوالت

املدرسة الخاصة للهندسة التابعة
للدارالبيضاء الخاصة
مونديابوليس
مدرسة
للجامعة الدولية
للهندسة التابعة لجامعة مونديابوليس
التابعة
للهندسة
الخاصة
املدرسة
الخاصة
للجامعة الدولية للدارالبيضاء
مدرسة مونديابوليس الخاصة
للهندسة التابعة لجامعة مونديابوليس
الخاصة

املدرسة الخاصة للهندسة التابعة
للجامعة الدولية للدارالبيضاء
التابعة
املدرسة الخاصة للهندسة التابعة
للجامعة الدولية للدارالبيضاء
الخاصة
مونديابوليس
مدرسة
للهندسة التابعة
املدرسة الخاصة
مونديابوليس
لجامعة
للهندسة التابعة
رالبيضاء
الدولية للدا
للجامعة
الخاصة الخاصة للهندسة التابعة
املدرسة
للجامعة الدولية للدارالبيضاء

اسم املؤسسة
الترتيبي
املدرسة الخاصة للهندسة
2
للجامعة الدولية للدارالبيضاء
املدرسة الخاصة للهندسة
3
للجامعة الدولية للدارالبيضاء
املدرسة الخاصة للهندسة
4
للجامعة الدولية للدارالبيضاء
املدرسة الخاصة للهندسة
5
الرقم للجامعة الدولية للدارالبيضاء
اسم املؤسسة
الترتيبي
26

37

84

5

6
9

7

8

9

مدرسة مونديابوليس الخاصة الهندسة الصناعية
للهندسة التابعة لجامعة مونديابوليس
الخاصة
13

تاريخ انتهاء مدة اعتمادها
نهاية السنة الجامعية
2023/2022
نهاية السنة الجامعية
2023/2022
نهاية السنة الجامعية
2023/2022
نهاية السنة الجامعية
2023/2022
تاريخ انتهاء مدة اعتمادها
نهاية السنة الجامعية
2022/2022
2021
2023
نهاية السنة الجامعية
2023/2022
نهاية السنة الجامعية
2025
2023/2024
2022
نهاية السنة الجامعية
2023/2022
نهاية السنة الجامعية
الجامعية
السنة2022
نهاية/2021
السنة2025
نهاية/2024
الجامعية
2023/2022
نهاية السنة الجامعية
2025/2024

نهاية السنة الجامعية
2025/2024
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الرقم
الترتيبي

اسم املؤسسة

الرقم
اسم املؤسسة
الترتيبي
 10مدرسة مونديابوليس الخاصة
للهندسة التابعة لجامعة مونديابوليس
الخاصة
 10مدرسة مونديابوليس الخاصة
للهندسة التابعة لجامعة مونديابوليس
الخاصة
 11مدرسة مونديابوليس الخاصة
للهندسة التابعة لجامعة مونديابوليس
الخاصة
 11مدرسة مونديابوليس الخاصة
للهندسة التابعة لجامعة مونديابوليس
الخاصة
العليا الخاصة للعلوم
 12املدرسة
وإدارة
الهندسة
وتقنيات
األعمال_HESTIM
العليا الخاصة للعلوم
 12املدرسة
وإدارة
الهندسة
وتقنيات
العليا الخاصة للعلوم
13
املدرسة_HESTIM
الرقم األعمال
املؤسسة
اسم
وإدارة
الهندسة
الترتيبي وتقنيات
األعمال_HESTIM

14
13

للدراسات
العلياالخاصة
املدرسة العليا
الخاصة للعلوم
املدرسة
والتواصل
اإلعالم
تقنياتفي تكنولوجيا
والعليا
إدارة
و
الهندسة
Sup Technology

تسمية مسالك التكوين
(باللغة العربية)
تسمية مسالك التكوين
(باللغة العربية)
هندسة املعلوميات

هندسة املعلوميات

الشبكات واالتصاالت املتقدمة

الشبكات واالتصاالت املتقدمة

هندسة املعلوميات والذكاء االصطناعي
اختياري:
 هندسة البرمجياتوالبيانات الكبيرة
الصطناعي
االصطناعيوالذكاء ا
الذكاءاملعلوميات
هندسةاختياري:
مسالك التكوين
تسميةيستيك
اللوج
هندسةالبرمجيات
هندسة
االصطناعيالعربية)
 الذكاء (باللغةوالبيانات الكبيرة
الطرق
ستيكاملطبقة على بيانات
املعلوماتية
هندسة اللوجي
الشركات
اختيارات:
 الطرق املعلوماتية املطبقة في تدبيراملقاوالت
 البيانات الكبيرة -التقنيات املصرفية اإللكترونية

ملحق
تسمية مسالك التكوين
تاريخ انتهاء مدة اعتمادها
مددها
(باللغة الفرنسية  /اللغة اإلنجليزية)
مدمج؛
ملحق
 ثالث سنوات دراسية كسلكتسمية مسالك التكوين
تاريخ انتهاء مدة اعتمادها
مددها
للتخصص
(باللغة الفرنسية  /اللغة اإلنجليزية)
نهاية السنة الجامعية
اسية بعد شهادة
 Génie Informatiqueخمس سنوات در
مدمج؛
2025/2024
التالي:
الشكل
ثالث موزعة
الباكالوريا
كسلك
علىاسية
سنوات در
كسلك تحضيري
 سنتين دراسيتينللتخصص
مدمج ؛
نهاية السنة الجامعية
اسية بعد شهادة
 Génie Informatiqueخمس سنوات در
كسلك
علىاسية
سنوات در
2025/2024
التالي:
الشكل
ثالث موزعة
الباكالوريا
للتخصص.
كسلك تحضيري
 سنتين دراسيتيننهاية السنة الجامعية
اسية بعد شهادة
 Réseaux et Télécommunicationsخمس سنوات در
مدمج ؛
2025/2024
التالي:
الشكل
ثالث موزعة
الباكالوريا
كسلك
علىاسية
سنوات د
- Avancées
ر
كسلك تحضيري
 سنتين دراسيتينللتخصص.
مدمج؛
نهاية السنة الجامعية
اسية بعد شهادة
 Réseaux et Télécommunicationsخمس سنوات در
كسلك
علىاسية
- Avancées
سنوات در
2025/2024
التالي:
الشكل
ثالث موزعة
الباكالوريا
للتخصص.
كسلك تحضيري
 سنتين دراسيتيننهاية السنة الجامعية
مدمج؛متتاليتان
سنتان دراسيتان
Ingénierie
Informatique
et
2022/2021
سنوات"
الباكالوريار +
ثالثكسلك
اسية
"شهادة سنوات د
 Intelligence Artificielleبعد -ثالث
Options :
للتخصص.
-Ingénierie Logicielle
نهاية السنة الجامعية
سنتان دراسيتان متتاليتان
Ingénierie
Informatique
et
-IntelligenceArtificielle
ملحقArtificielle et
Big Data
2022/2021
 Intelligenceبعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
نهاية السنة الجامعية
 Optionsثالث سنوات دراسية متتالية بعد
Génie Logistique
تسمية مسالك التكوين:
اعتمادها
مدة
انتهاء
تاريخ
مددها
Logicielleاإلنجليزية)
(باللغة الفرنسية  /اللغة
2023/2022
"شهادة الباكالوريا  +سنتان
-Ingénierie
دراسيتان"
-Intelligence Artificielle et 14
Big Data
السنة الجامعية
اسيتان
 Méthodesثالثسنتان د
Informatiques Appliquées
الجامعية
نهاية السنة
نهاية
متتاليتانبعد
اسية متتالية
Génie Logistique
سنواتر در
2022
2021
سنوات"
الباكالوريا++ثالث
شهادةالباكالوريا
 à la Data d'Entreprisesبعد ""شهادة
2023//2022
سنتان
Options :
14
- MIAGE
- BIG DATA
- Technologies Monétique
-Gouvernance
des
Systèmes
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الرقم

الترتيبي
الرقم
الترتيبي
14

14

15

15

16

16

17

17

18

18

تسمية مسالك التكوين
اسم املؤسسة
العربية)
(باللغة
التكوين
مسالك
تسمية
اسم املؤسسة
األعمال_HESTIM
(باللغة العربية)
 HESTIMالخاصة للدراسات الطرق املعلوماتية املطبقة على بيانات
املدرسة_ العليا
األعمال
اإلعالم والتواصل
العليا
للدراسات الطرق
الشركاتاملعلوماتية املطبقة على بيانات
تكنولوجياالخاصة
املدرسةفي العليا
ات:
Technology
 Supاختيار
الشركات
والتواصل
العليا في تكنولوجيا اإلعالم
الطرق
ات :املعلوماتية املطبقة في تدبير
- Sup Technologyاختيار
 الطرقاملقاوالتاملعلوماتية املطبقة في تدبير
املقاوالت الكبيرة
 البياناتاملصرفية اإللكترونية
 التقنياتالكبيرة
البيانات
نياتنظم املعلومات
حكامة
اإللكترونية
املصرفية
 التقاملدرسة العليا الخاصة للدراسات هندسة البرمجيات
املعلومات
نظم
حكامة
اإلعالم والتواصل
العليا
للدراسات هندسة البرمجيات
تكنولوجياالخاصة
املدرسةفي العليا
Sup
Technology
والتواصل
العليا في تكنولوجيا اإلعالم
املدرسة العليا الخاصة
للدراسات هندسة الشبكات والتواصل
Sup Technology
اإلعالم والتواصل
للدراسات هندسة الشبكات والتواصل
تكنولوجياالخاصة
العلياسةفي العليا
املدر
Sup
Technology
والتواصل
العليا في تكنولوجيا اإلعالم
علوماتية هندسة املعمار والتخطيط الحضري
املدرسة العليا للهندسة امل
Sup Technology
الوسائط_ES2IM
ومتعدد
للهندسة املعلوماتية هندسة املعمار والتخطيط الحضري
املدرسة العليا

الوسائط_ES2IM
ومتعدد
للهندسة املعلوماتية هندسة تطبيقات املحمول
املدرسة العليا
الوسائط_ES2IM
ومتعدد
للهندسة املعلوماتية هندسة تطبيقات املحمول
املدرسة العليا
ومتعدد الوسائط_ES2IM

de

ملحق

Réseaux

des

Ingénierie

Communication
Ingénierie des Réseaux de
Communication
Ingénierie Architecture et Urbanisme
Ingénierie Architecture et Urbanisme

السنة2022
نهاية/2021
الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية

السنة2025
نهاية/2024
الجامعية
2025/2024

السنة2023
نهاية/2022
الجامعية
السنة2023
نهاية/2022
الجامعية

السنة2022
نهاية/2021
الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية

تسمية مسالك التكوين
ملحق
تاريخ انتهاء مدة اعتمادها
مددها
اإلنجليزية)
مسالكاللغة
الفرنسية /
التكوين
(باللغةتسمية
تاريخ انتهاء مدة اعتمادها
مددها
دراسيتان"
(باللغة الفرنسية  /اللغة اإلنجليزية)
نهاية السنة الجامعية
اسيتان"متتاليتان
سنتان ددرراسيتان
Méthodes Informatiques Appliquées
السنة2022
نهاية/2021
سنوات"
الباكالوريا +ثالث
 àMéthodesبعد "شهادة
la Data d'Entreprises
الجامعية
متتاليتان
سنتان دراسيتان
Informatiques Appliquées
2022/2021
 Optionsبعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
à la Data:d'Entreprises
-Options
MIAGE :
- BIG
DATA
MIAGE
- Technologies
BIG DATA Monétique
-Gouvernance
des
Systèmes
- Technologies Monétique
d'Information
-Gouvernance
des
Systèmes
نهاية السنة الجامعية
Ingénierie Logicielle
d'Information
Ingénierie Logicielle
سنتان دراسيتان متتاليتان بعد
سنوات"
الباكالوريا +ثالث
"شهادة
متتاليتان بعد
سنتان دراسيتان
"شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
سنتان دراسيتان متتاليتان بعد
سنوات"
الباكالوريا +ثالث
"شهادة
متتاليتان بعد
سنتان دراسيتان
"شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
الباكالوريا
متتالية بعد
شهادةدراسية
ثالث سنوات

الباكالوريا
بعد شهادة
شهادة دراسية
 Ingénierie Applications Mobileخمس سنوات
التالي:
تتوزعدرعلى
الباكالوريا
الشكلشهادة
اسية بعد
سنوات
 Ingénierie Applications Mobileخمس
التالي:ي
الشكلتحضير
علىكسلك
اسيتان
 سنتانالباكالوريا در
تتوزع
مدمج؛
ي
تحضير
كسلك
 سنتان دراسيتانثالث سنوات دراسية كسلك
؛
مدمج
للتخصص.
15
15
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الرقم
الترتيبي

اسم املؤسسة

تسمية مسالك التكوين
(باللغة العربية)

املدرسة العليا للهندسة املعلوماتية هندسة تطوير املتعدد الوسائط
ائط_ للدراسات العليا هندسة املعلوميات
الخاص
املعهد
ES2IM
ومتعدد الوس
HEM
املغربية للهندسة -
Engineering
للدراسات العليا هندسة املعلوميات
 Schoolالخاص
املعهد
 HEMالهندسة
التطبيقية_IGA
املعهد
للهندسة -
املغربيةالعاليللهندسة
اختياري:
Engineering School

املعهد العالي للهندسة واألعمال الهندسة
اختياري:
الخاص _ISGA-Casablanca

هندسة النظم املعلوماتية
املعهد العالي للهندسة التطبيقية_- IGAالهندسة
هندسة النظم اإللكترونية
اختياري: هندسة النظم املعلوماتية -هندسة النظم اإللكترونية

الرقم
تسمية مسالك التكوين
اسم املؤسسة
(باللغة العربية)
الترتيبي
 19املدرسة العليا للهندسة املعلوماتية هندسة تطوير املتعدد الوسائط
ومتعدد الوسائط_ES2IM

19
20

20
21

21

22

22

هندسة النظم املعلوماتية
املعهد العالي للهندسة واألعمال -الهندسة
هندسة النظم اإللكترونية
اختياري:الخاص _ISGA-Casablanca
 هندسة النظم املعلوماتية -هندسة النظم اإللكترونية

ملحق
تسمية مسالك التكوين

مددها
 ثالث سنوات دراسية كسلكمددها
للتخصص.

تاريخ انتهاء مدة اعتمادها

Ingénierie de Développement
Ingénierie Informatique
Multimédia
Ingénierie Informatique
Ingénierie
Options :

تاريخ انتهاء مدة اعتمادها
متتاليتان بعد
سنتانكسلك
اسيتان دراسية
ثالثدرسنوات
+ثالث سنوات"
"شهادة الباكالوريا
للتخصص.
سنتان دراسيتان متتاليتان بعد
متتالية
اسية
"ثالث
شهادةسنوات در
بعد"
سنوات
+ثالث
الباكالوريا
شهادة الباكالوريا
ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
متتالية بعد
شهادةدراسية
ثالث سنوات
الباكالوريا
شهادة الباكالوريا

الفرنسية  /اللغة اإلنجليزية)
(باللغةملحق
تسمية مسالك التكوين
(باللغة الفرنسية  /اللغة اإلنجليزية)
Ingénierie de Développement
Multimédia

نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
السنة الجامعية
2022
نهاية/2021
2023/2022
نهاية السنة الجامعية
الجامعية
السنة2023
نهاية/2022
2023/2022

ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا
ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا

ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا

نهاية السنة الجامعية
2023/2022
نهاية السنة الجامعية
2023/2022

نهاية السنة الجامعية
2023/2022

-Ingénierie
Ingénierie des Systèmes
Informatiques
Options
:
-- Ingénierie
Systèmes
Ingénierie des
des Systèmes
Electroniques
Informatiques
- Ingénierie des Systèmes
Ingénierie
Electroniques
Options:
Ingénierie
Ingénierie des Systèmes
Informatiques
Options
:
-Ingénierie
Ingénieriedes
desSystèmes
Systèmes
Electroniques
Informatiques
- Ingénierie des Systèmes
16
Electroniques
16
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املدرسة العليا لهندسة الصحة وتدبير تدبير املشاريع وتصميم
املشاريع_ESISMP
املنتجات الصحية
اختيارات:
 الدواء املواد الحيوية علم التجميلاملدرسة العليا لهندسة الصحة وتدبير تدبير املشاريع و بيئة الصحة
املشاريع_ESISMP

تسمية مسالك التكوين
الرقم
اسم املؤسسة
(باللغة العربية)
الترتيبي
 23املدرسة العليا لهندسة الصحة وتدبير هندسة الصحة
املشاريع_ESISMP

24

25

26

27

ملحق
تسمية مسالك التكوين
(باللغة الفرنسية  /اللغة اإلنجليزية)
Ingénierie de la Santé
وإنتاج Management de Projets, Conception
et Production des Produits de la Santé
Options :
- Médicament
- Biomatériaux
- Cosmétologie
Management de Projets et
Environnement de Santé

املدرسة العليا لهندسة الصحة وتدبير تدبير املشاريع والتطوير السريري
Management de Projets et
اختياري:
املشاريع_ESISMP
Développement Clinique
 تدبير البياناتOptions :
 تنسيق التجارب السريرية- Data Management
- Coordination des Essais Cliniques
والشبكات ومتعدد Informatique Réseaux et Multimédia

املدرسة العليا الوسائط املعلوماتية املعلوميات
والشبكة_SUPEMIR
الوسائط

17

تاريخ انتهاء مدة اعتمادها
نهاية السنة الجامعية
2023/2022
نهاية السنة الجامعية
2022/2021

نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2022/2021

نهاية السنة الجامعية
2023/2022

مددها
ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا
سنتان دراسيتان متتاليتان بعد
"شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"

سنتان دراسيتان متتاليتان بعد
"شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
سنتان دراسيتان متتاليتان بعد
"شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"

ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا
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4

حقل  :علوم الصحة
تسمية مسالك التكوين
الرقم
اسم املؤسسة
(باللغة العربية)
الترتيبي
الكلية الخاصة لعلوم الصحة التابعة تقويم البصر
1
للجامعة الدولية للدارالبيضاء
الكلية الخاصة لعلوم الصحة التابعة علم النفس العام
2
للجامعة الدولية للدارالبيضاء
الكلية الخاصة لعلوم الصحة التابعة الترويض الرياض ي
3
للجامعة الدولية للدارالبيضاء

الكلية الخاصة لعلوم الصحة التابعة تغذية اإلنسان والسالمة الصحية
للمواد والصحة
للجامعة الدولية للدارالبيضاء

5

التابعة
لعلوم

التابعة
لعلوم

الكلية الخاصة لعلوم الصحة التابعة تقويم النطق الكلينيكي
للجامعة الدولية للدارالبيضاء

6

7

كلية علوم وتقنيات الصحة
لجامعة محمد السادس
الصحة UM6SS-
كلية علوم وتقنيات الصحة
لجامعة محمد السادس
الصحة UM6SS-
علـوم التم ــريض
اختيار:
ممرض متعدد االختصاصات
علوم التمريض
اختيار:
ممرض في التخدير واإلنعاش

ملحق
تسمية مسالك التكوين
مددها
(باللغة الفرنسية  /اللغة اإلنجليزية)
 Orthoptieثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا
 Psychologie généraleثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا
سنتان دراسيتان متتاليتان
Kinésithérapie du Sport
بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث
سنوات"
Nutrition Humaine, Sécurité Sanitaire
des Aliments et Santé
Orthophonie Clinique

سنتان دراسيتان متتاليتان
بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث
سنوات"
سنتان دراسيتان متتاليتان
بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث
سنوات"

 Sciences Infirmièresثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا
Option :
Infirmier Polyvalent
 Sciences Infirmièresثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا
Option :
Infirmier en Anesthésie et Réanimation
18

تاريخ انتهاء مدة اعتمادها
نهاية السنة الجامعية
2023/2022
نهاية السنة الجامعية
2023/2022
نهاية السنة الجامعية
2022/2021

نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2022/2021

نهاية السنة الجامعية
2023/2022
نهاية السنة الجامعية
2023/2022
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الرقم
تسمية مسالك التكوين
اسم املؤسسة
(باللغة العربية)
الترتيبي
8
كلية علوم وتقنيات الصحة التابعة إعادة التأهيل واإلصالح
لجامعة محمد السادس لعلوم اختيارات:
 العالج النفس ي الحركيالصحة UM6SS-
 تقويم البصر تقويم النطق -الترويض الطبي

9

10

كلية علوم وتقنيات الصحة التابعة قابلة
لجامعة محمد السادس لعلوم
الصحة UM6SS-
كلية علوم وتقنيات الصحة التابعة تقنيات الصحة
لجامعة محمد السادس لعلوم اختياري:
الصحة UM6SS-
 تقني املختبر -تقني في التصوير الطبي

14

15

16

 11كلية علوم وتقنيات الصحة التابعة تقنيات الصحة
لجامعة محمد السادس لعلوم اختيار:
الصحة UM6SS-
الحمية والتغذية
 12كلية الطب التابعة لجامعة محمد بيولوجيا السرطانات
تسمية مسالك التكوين
الرقم السادس لعلوم الصحة UM6SS-
اسم املؤسسة
(باللغة العربية)
الترتيبي
 13كلية الطب التابعة لجامعة محمد الصحة العمومية وتدبير الصحة
السادس لعلوم الصحة UM6SS-

كلية الطب التابعة لجامعة محمد العلوم الطبية الحيوية
السادس لعلوم الصحة UM6SS-

كلية الطب التابعة لجامعة محمد العلوم السريرية والطبية والجراحية
السادس لعلوم الصحة UM6SS-

كلية طب األسنان التابعة لجامعة تعويض األسنان

ملحق
تسمية مسالك التكوين
مددها
(باللغة الفرنسية  /اللغة اإلنجليزية)
 Rééducation et Réhabilitationثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا
Options :

تاريخ انتهاء مدة اعتمادها
نهاية السنة الجامعية
2023/2022

 Sage- Femmeثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا
 Techniques de Santéثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا
Options :
-Technicien de laboratoire
-Technicien en Imagerie Médicale

- Psychomotricité
- Orthoptie
- Orthophonie
- Kinésithérapie
نهاية السنة الجامعية
2023/2022
نهاية السنة الجامعية
2023/2022

نهاية السنة الجامعية
2023/2022

نهاية السنة الجامعية
2023/2022

نهاية السنة الجامعية
2023/2022

نهاية السنة الجامعية
2023/2022

نهاية السنة الجامعية
2022/2021
تاريخ انتهاء مدة اعتمادها

 Techniques de Santéثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا
Option :
Diététique et Nutrition
ملحق
Biologie des Cancers
تسمية مسالك التكوين
(باللغة الفرنسية  /اللغة اإلنجليزية)
Santé Publique et Management de la
Santé
19
Sciences Biomédicales

Sciences Cliniques Médicales et
Chirurgicales
Prothèse Dentaire

سنتان دراسيتان متتاليتان
بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث
مددها
سنوات"
ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
"شهادة الباكالوريا  +خمس
سنوات"
ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
"شهادة الباكالوريا  +خمس
سنوات"
ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
"شهادة الباكالوريا  +خمس
سنوات"
ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
نهاية السنة الجامعية
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(باللغة الفرنسية  /اللغة اإلنجليزية)
Santé Publique et Management de la
Santé

(باللغة العربية)
الترتيبي
 13كلية الطب التابعة لجامعة محمد الصحة العمومية وتدبير الصحة
السادس لعلوم الصحة UM6SS-

 14كلية الطب التابعة لجامعة محمد العلوم الطبية الحيوية
تسمية مسالك التكوين
الرقم السادس لعلوم الصحة UM6SS-
اسم املؤسسة
(باللغة العربية)
الترتيبي
العمومية وتدبير
13
الصحةاحية
والطبية والجر
الصحةالسريرية
 15كلية الطب التابعة لجامعة محمد العلوم
السادس لعلوم الصحة UM6SS-
األسنانالحيوية
تعويضالطبية
العلوم

السريري
والطبية
السريرية
احية ي
والجرالنفس
والعالج
العلومالنفس
علم

تعويض األسنان
البصريات
علم النفس السريري والعالج النفس ي
الترويض الطبي
تسمية مسالك التكوين
العربية)
علوم الغذاء(باللغة
البشرية
والتغذية
البصريات
تقويم النطق
الترويض الطبي
ممرض متخصص في التخدير
واإلنعاش
علوم الغذاء والتغذية البشرية
البصريات و املبصارية

اإلنجليزية)
الفرنسية  /اللغة
(باللغة
Sciences
Alimentaires
et Nutrition
Humaine
Optique
Orthophonie
Kinésithérapie
Infirmier Spécialisé en Anesthésie et
Réanimation
Sciences Alimentaires et Nutrition
Optique et Optométrie

20

Psychologie Clinique et Psychothérapie
ملحق
Kinésithérapie
تسمية مسالك التكوين

Prothèse Dentaire
Optique

Sciences
et
PsychologieCliniques
Clinique et Médicales
Psychothérapie
Chirurgicales

Sciences
Prothèse Biomédicales
Dentaire

ملحق Sciences Biomédicales
تسمية مسالك التكوين
(باللغة الفرنسية  /اللغة اإلنجليزية)
Santé
Publique
et Management
la
Sciences
Cliniques
Médicalesde et
Santé
Chirurgicales

محمد
لجامعة لجامعة
التابعة التابعة
الطب األسنان
 14كلية طب
16
السادس لعلوم الصحة
السادسUM6SS-لعلوم
محمد
الصحة UM6SS-
محمد
 17كلية الطب
15
لجامعة لعلوم
التابعة الخاصة
مونديابوليس
لجامعةUM6SS-
التابعةالصحة
السادس لعلوم
مونديابوليس
الص ــحة
الخاصة
 16كلية طب األسنان التابعة لجامعة
 18املعهد العالي الخاص للبصريات
لعلوم
السادس
محمد
النظرية و التطبيقية_ISOTA
الصحة UM6SS-
 17كلية مونديابوليس الخاصة لعلوم
 19معهد الدراسات العليا شبه الطبية
الرقم الص ــحة التابعة لجامعة مونديابوليس
واالجتماعية IHEPS Casablanca
الخاصة اسم املؤسسة
الترتيبي معهد الدراسات العليا شبه الطبية
20
IHEPS Casablanca
واالجتماعية-
للبصريات
العالي الخاص
 18املعهد
النظرية و التطبيقية_ISOTA
 21معهد الدراسات العليا شبه الطبية
واالجتماعيةIHEPS Casablanca -
 19معهد الدراسات العليا شبه الطبية
ISPSIHEPS
Casablancaللصحة_
املختص الخاص
 22املعهد
واالجتماعية
 20معهد الدراسات العليا شبه الطبية
 23املعهد العالي املغرب العربي للبصريات
وقياس مدى البصر_ISMOO
20

ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
"شهادة الباكالوريا  +خمس
سنوات"
ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
"شهادة الباكالوريا  +خمس
مددها
سنوات"
ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
"شهادة الباكالوريا  +خمس
سنوات"
ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
"شهادة الباكالوريا  +خمس
سنوات"
متتاليتانبعد
اسية متتالية
اسيتان
ثالثسنتان د
سنواتردر
خمس
الباكالوريا +
"شهادة
ثالث
الباكالوريا +
"شهادة
بعد
سنوات"
ثالث سنوات د اسية متتالية بعد
ثالث سنوات درراسية متتالية بعد
"شهادة الباكالوريا  +خمس
شهادة الباكالوريا
سنوات"
سنتان دراسيتان متتاليتان
اسيتان متتاليتان بعد
سنتان در
بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث
"شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
مددها
سنوات"
سنتان دراسيتان متتاليتان بعد
بعد"
سنوات
+ثالث
متتالية
الباكالوريااسية
"ثالث
شهادةسنوات در
شهادة الباكالوريا
سنتان دراسيتان متتاليتان بعد
"شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
سنتان دراسيتان متتاليتان بعد
متتالية
الباكالوريااسية
"ثالث
شهادةسنوات در
بعد"
سنوات
+ثالث
شهادة الباكالوريا
سنتان دراسيتان متتاليتان بعد
ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا

نهاية السنة الجامعية
2023/2022
نهاية السنة الجامعية
2023/2022
تاريخ انتهاء مدة اعتمادها
نهاية السنة الجامعية
2023/2022
نهاية السنة الجامعية
2023/2022
نهاية السنة الجامعية
2023/2022
2022
2021
نهاية السنة الجامعية
نهاية السنة الجامعية
2023/2022
2023/2022
نهاية السنة الجامعية
نهاية السنة الجامعية
2022/2021
2022/2021
تاريخ انتهاء مدة اعتمادها
نهاية السنة الجامعية
السنة2022
نهاية/2021
الجامعية
2023/2022
نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
الجامعية
السنة2022
نهاية/2021
2023/2022
نهاية السنة الجامعية
نهاية السنة الجامعية
2023/2022

4890
الجريدة الرسمية
عدد 13 - 6998دعقلا وذ 13ذ (2( 13نوي ((24 (24

للجامعة الدولية للرباط UIR-

العلوم السياسية الرباط التابع

ملحق
مدينة الرباط

قانون األعمال والضرائب

تسمية مسالك التكوين
(باللغة العربية)
إدارة أعمال وهندسة الجماعات
الترابية

سنتان دراسيتان متتاليتان
Droit des Affaires et Fiscalité
بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"

تسمية مسالك التكوين
تاريخ انتهاء مدة اعتمادها
مددها
(باللغة الفرنسية  /اللغة اإلنجليزية)
سنتان دراسيتان متتاليتان
Management et Ingénierie des
 Collectivités Territorialesبعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
نهاية السنة الجامعية
2022/2021

نهاية السنة الجامعية
2022/2021

Droit des Affaires

الحكامة والذكاء الدولي

ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا

Sciences Politiques et Relations
Internationales

سنتان دراسيتان متتاليتان
Gouvernance et Intelligence
 Internationaleبعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"

نهاية السنة الجامعية
2023/2022
ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا

نهاية السنة الجامعية
2022/2021

ملحق
نهاية السنة الجامعية
 Communication et Médiasثالث سنوات دراسية متتالية بعد
تسمية مسالك التكوين
2023
الباكالوريا
اعتمادها
/2022مدة
تاريخ انتهاء
شهادةمددها
(باللغة الفرنسية  /اللغة اإلنجليزية)
نهاية السنة الجامعية
سنتان دراسيتان متتاليتان
Communication et Médias
2022/2021
 Options :بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
- Relations publiques
22
- Publicité et Communication des
Entreprises
- Presse et Communication
Spécialisées
سنتان دراسيتان متتاليتان
Finances Publiques et Fiscalité
بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"

نهاية السنة الجامعية
2023/2022

نهاية السنة الجامعية
2022/2021

قانون األعمال

العلوم السياسية والعالقات الدولية

التواصل ووسائط اإلعالم
تسمية مسالك التكوين
(باللغة العربية)
التواصل ووسائط اإلعالم
اختيارات:
 العالقات العامة اإلشهار وتواصل املقاوالت -الصحافة والتواصل املتخصصين

معهد الدراسات السياسية والقانونية /املالية العمومية والجبايات

حقل  :التسيير-التدبير-التجارة-التواصل
الرقم
اسم املؤسسة
الترتيبي
1
معهد الدراسات السياسية والقانونية/
العلوم السياسية الرباط التابع
للجامعة الدولية للرباط UIR-
معهد الدراسات السياسية والقانونية/
2
العلوم السياسية الرباط التابع
للجامعة الدولية للرباط UIR-
3
معهد الدراسات السياسية والقانونية/
العلوم السياسية الرباط التابع
للجامعة الدولية للرباط UIR-
معهد الدراسات السياسية والقانونية/
4
العلوم السياسية الرباط التابع
للجامعة الدولية للرباط UIR-
معهد الدراسات السياسية والقانونية/
5
العلوم السياسية الرباط التابع
للجامعة الدولية للرباط UIR-
معهد الدراسات السياسية والقانونية/
6
الرباط التابع
السياسية
الرقم العلوم
املؤسسة
اسم
الترتيبي للجامعة الدولية للرباط UIR-
معهد الدراسات السياسية والقانونية/
7
العلوم السياسية الرباط التابع
للجامعة الدولية للرباط UIR-

8

9

معهد الدراسات السياسية والقانونية خبير في القانون الدولي لألعمال
سنتان دراسيتان متتاليتان
Juriste d'Affaires International
بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"

نهاية السنة الجامعية
2022/2021
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8

معهد الدراسات السياسية والقانونية /املالية العمومية والجبايات

العلوم السياسية الرباط التابع
الرقم
تسمية مسالك التكوين
UIRللرباط
الدولية
للجامعة
املؤسسة
اسم
(باللغة العربية)
الترتيبي
التواصلالقانون
اإلعالمألعمال
ووسائطالدولي ل
والقانونية /خبير في
السياسية والقانونية
اسات السياسية
لدرراسات
معهد االد
79
العلوم السياسية الرباط التابع اختيارات:
 العالقات العامةللرباط UIR-
الدولية للرباط
للجامعة الدولية
للجامعة
UIR اإلشهار وتواصل املقاوالتالدولية
 10مدرسة إدارة األعمال التابعة للجامعة -التجارة
والتواصل املتخصصين
الصحافة
الدولية للرباط UIR-

 11مدرسة إدارة األعمال التابعة للجامعة التواصل والوساطة الثقافية
السياسية والقانونية /املالية العمومية والجبايات
8
معهد ا
الدوليةلدر
اساتUIR-
للرباط
تسمية مسالك التكوين
الرقم العلوم السياسية الرباط التابع
اسم املؤسسة
(باللغة العربية)
الترتيبي للجامعة الدولية للرباط UIR-
 12مدرسة إدارة األعمال التابعة للجامعة املالية واالقتصاد املطبق
اختيارفيي:القانون الدولي لألعمال
السياسية والقانونية خبير
9
معهد ا
الدوليةلدر
اساتUIR-
للرباط
العلوم السياسية الرباط التابع  -املحاسبة واملراقبة واالفتحاص
 مالية األسواقللجامعة الدولية للرباط UIR-
 13مدرسة إدارة األعمال التابعة للجامعة االبتكار وريادة األعمال
األعمال التابعة للجامعة التجارة الدولية
الدولية إدارة
 10مدرسة
للرباط UIR-
الدولية للرباط UIR-
 14مدرسة إدارة األعمال التابعة للجامعة التدبير الدولي للموارد البشرية
األعمال التابعة للجامعة التواصل والوساطة الثقافية
الدولية إدارة
 11مدرسة
للرباط UIR-
الدولية للرباط UIR-
 15مدرسة إدارة األعمال التابعة للجامعة اللوجيستيك الدولي وتدبير اإلمدادات
اختياري:
الدولية للرباط UIR-
 اللوجيستيك الدولي -تدبير اإلمدادات

Spécialisées
نهاية السنة الجامعية
سنتان دراسيتان متتاليتان
Finances Publiques et Fiscalité
ملحق
2022/2021
بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
تسمية مسالك التكوين
تاريخ انتهاء مدة اعتمادها
مددها
(باللغة الفرنسية  /اللغة اإلنجليزية)
Juriste d'Affaires International
نهاية السنة الجامعية
سنتان دراسيتان متتاليتان
Communication
et Médias
2022/2021
 Options :بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
- Relations publiques
- Publicité et Communication des
سنتان دراسيتان متتاليتان
Commerce
EntreprisesInternational
 - Presse et Communicationبعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
نهاية السنة الجامعية
2022/2021

Spécialisées
نهاية السنة الجامعية
سنتان دراسيتان متتاليتان
Communication
et
Médiation
الجامعية
متتاليتان
سنتان دراسيتان
Finances Publiques et Fiscalité
ملحق
السنة2022
نهاية/2021
سنوات"
الباكالوريا +ثالث
 Culturelleبعد "شهادة
2022/2021
بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
تسمية مسالك التكوين
تاريخ انتهاء مدة اعتمادها
مددها
(باللغة الفرنسية  /اللغة اإلنجليزية)
نهاية السنة الجامعية
سنتان دراسيتان متتاليتان
Finance et Economie Appliquée
الجامعية
متتاليتان
سنتان دراسيتان
Juriste d'Affaires
International
السنة2022
نهاية/2021
سنوات"
الباكالوريا +ثالث
 Optionsبعد "شهادة
:
23
2022/2021
 - Comptabilité, Contrôle et Auditبعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
- Finance de Marché
نهاية السنة الجامعية
سنتان دراسيتان متتاليتان
Innovation et Entreprenariat
الجامعية
متتاليتان
سنتان دراسيتان
السنة2022
نهاية/2021
سنوات"
الباكالوريا +ثالث
 Commerce Internationalبعد "شهادة
2022/2021
بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
نهاية السنة الجامعية
سنتان دراسيتان متتاليتان
Management International des
الجامعية
متتاليتان
سنتان دراسيتان
Communication
et Médiation
السنة2022
نهاية/2021
سنوات"
الباكالوريا +ثالث
 Ressourcesبعد "شهادة
Humaines
2022/2021
 Culturelleبعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
نهاية السنة الجامعية
سنتان دراسيتان متتاليتان
Logistique Internationale et Supply
2022/2021
 Chain Managementبعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
Options :

- Logistique Internationale23

- Supply Chain Management
سنتان دراسيتان متتاليتان
Management Touristique et Hôtelier
بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"

16

نهاية السنة الجامعية
2022/2021

مدرسة إدارة األعمال التابعة للجامعة التدبير السياحي والفندقي
الدولية للرباط UIR-

19

18

17
سنتان دراسيتان متتاليتان
Marketing et Management
بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"

سنتان دراسيتان متتاليتان
مدرسة إدارة األعمال التابعة للجامعة التنمية املستدامة بإفريقيا :قضايا Sustainable Development In Africa :
 Political, Social and Ecological Issuesبعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
سياسية واجتماعية وبيئية
الدولية للرباط UIR-
 Internationalثالث سنوات دراسية متتالية بعد
Programm
In
مدرسة إدارة األعمال التابعة للجامعة البرنامج الدولي في التدبير

مدرسة إدارة األعمال التابعة للجامعة التسويق والتدبير
الدولية للرباط UIR-
نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
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16

مدرسة إدارة األعمال التابعة للجامعة
الدولية للرباط UIR-

 -تدبير اإلمدادات

20

20

21

21

 17مدرسة إدارة األعمال التابعة للجامعة
الرقم
املؤسسة
اسمUIR-
الدولية للرباط
الترتيبي
األعمال التابعة للجامعة
الدولية إدارة
 18مدرسة
للرباط UIR-
الرقم الدولية للرباط UIR-
املؤسسة
اسم
الترتيبي مدرسة إدارة األعمال التابعة للجامعة
19
الدولية للرباط UIR-

مدرسة إدارة األعمال التابعة للجامعة
الدولية للرباط UIR-

مدرسة إدارة األعمال التابعة للجامعة
الدولية للرباط UIR-

 ،ESLSCAمدرسة التدبير

 ،ESLSCAمدرسة التدبير

- Logistique Internationale

 Programmeثالث سنوات دراسية متتالية بعد
3.03.0
ProgrammeManager
Manager
- International
Accounting,
الباكالوريادراسيتان"
الباكالوريا  +سنتان
" Optionsشهادة شهادة
Options: :
Management Control and auditing
	International Finance -
- International
Finance
- International
InternationalMarketing
	Accounting,-
- International
Accounting,
Management
Control
and
- International
Human
Resources
Management Control and auditing
auditing
and
Sourcing
-- Management
International
InternationalMarketing
	Marketing -
Management
- International
Human
Resources
International
Human
	-
- International Logistics and Supply
Managmentand
Resources
- Chain
Management
Sourcing
Management
	Purchasing and Sourcing-
Management
Management

- International Logistics and Supply
Finance
	International Logistics and-
Chain Management
Options
Supply: Chain Management

سنتان دراسيتان متتاليتان
بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"

نهاية السنة الجامعية
2022/2021

نهاية السنة الجامعية
2022/2021

- Supply Chain Management
نهاية السنة الجامعية
سنتان دراسيتان متتاليتان
Management Touristique et Hôtelier
التدبير السياحي والفندقي
2022/2021
بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
ملحق
نهاية السنة الجامعية
سنتان دراسيتان متتاليتان
Marketing et Management
التسويق والتدبير
تسمية مسالك التكوين
تسمية مسالك التكوين
اعتمادها
/2021مدة
الباكالوريا +ثالث سنوات" تاريخ انتهاء
بعد "شهادة مددها
2022
(باللغة الفرنسية  /اللغة اإلنجليزية)
(باللغة العربية)
ملحق
الجامعية
متتاليتان
شهادةاسيتان
Sustainable Development
ات:ملستدامة بإفريقيا :قضايا In Africa :
التنميةر ا
سنتان در
السنة2023
نهاية/2022
الباكالوريا
Management
اختيا
مسالك
 Issuesتسمية
التكوين
تسمية
2022/2021
 Optionsبعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
التكوينPolitical,
Ecological
مسالكبيئية
اجتماعية و
سياسية و
:Social and
 املاليةاعتمادها
مدة
انتهاء
تاريخ
مددها
 /Programmاللغة اإلنجليزية)
(Inباللغة الفرنسية
العربية)
نهاية السنة الجامعية
 Internationalثالث سنوات دراسية متتالية بعد
(باللغةالتدبير
الدولي في
البرنامجالتسويق
Finance
2023/2022
شهادة الباكالوريا
Management
اللوجرات:
اختياستيك
ي
- Marketing
24
Options :
 املاليةLogistique
 التسويق-- Finance
 اللوجيستيك- Marketing
نهاية السنة الجامعية
 Programme Manager 3.0ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
برنامج التدبير 3.0
- Logistique
2023/2022
شهادة الباكالوريا
Options
:
اختيارات:
 املالية الدولية- International Finance
نهاية السنة الجامعية
برنامج التدبير 3.0اإلدارية
والرقابة
ية
الدول
املحاسبة
2023/2022
اختيارات:
والتدقيق
الدولية
 -املاليةالدولي
التسويق
الدوليةاإلدارية
والرقابة
املواردالدولية
املحاسبة
البشرية
 -إدارةوالتدقيق
املشتريات والتسنيد
 تدبير -التسويق الدوليالتوريد والخدمات
سلسلة
تدبير
البشرية الدولية
اللوجياملوارد
 إدارةستية الدولية
 تدبير املشتريات والتسنيد تدبير سلسلة التوريد والخدماتاللوجيستية الدولية
املالية
اختياري:
املالية
اختياري:

 مالية املقاولة -التجارة ومالية السوق

25
سنتان دراسيتان متتاليتان
Finance
 Options :بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
	Finance d’Entreprise -
25
- Trading et Finance de Marché
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الرقم
الترتيبي

اسم املؤسسة

الرقم
الترتيبي
22

22

اسم املؤسسة

 ،ESLSCAمدرسة التدبير

 ،ESLSCAمدرسة التدبير

23

24
23

مدرسة السياحة والضيافة Ostelea -
Rabat
Ostelea
السياحة والضيافة
مدرسة السياحة
مدرسة
والضيافة Ostelea --
Rabat
Rabat
مدرسة السياحة والضيافة Ostelea -
Rabat

24
25

تسمية مسالك التكوين
(باللغة العربية)

ملحق
تسمية مسالك التكوين
تاريخ انتهاء مدة اعتمادها
مددها
الفرنسية  /اللغة اإلنجليزية)
(باللغةملحق
- Finance
d'Entreprise
التكوين
تسمية مسالك
تاريخ انتهاء مدة اعتمادها
مددها
- )Trading
Finance
de Marché
اللغة etاإلنجليزية
الفرنسية /
(باللغة
نهاية السنة الجامعية
سنتان دراسيتان متتاليتان
Marketing
- Finance d'Entreprise
2022/2021
 Optionsبعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
- Trading: et Finance de Marché
- Marketing Digital et E-Business
نهاية السنة الجامعية
سنتان دراسيتان متتاليتان
Marketing
- Marketing
2022/2021
 Optionsبعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
: de Luxe
- Marketing Digital et E-Business
سنتان دراسيتان متتاليتان
Direction
Hôtelière
et Gestion
- Marketing
de Luxe
 d’Entreprises de la Restaurationبعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
نهاية السنة الجامعية
2022/2021

2256

املقاولةمسالك التكوين
 ماليةتسمية(باللغةالسوق
 التجارة وماليةالعربية)
التسويقاملقاولة
 ماليةاختياري:التجارة ومالية السوق
واألعمال
الرقمي
التسويق
التسويقاإللكترونية
اختياري:
واألعمال
تسويق الفاخرالرقمي
 -الالتسويقالفندقية وتسيير مقاوالت
اإلدارة
اإللكترونية
املطاعم
تسويق الفاخر
 الللسياحة
التسيير الدولي
وتسيير مقاوالت
الفندقية
اإلدارة
املطاعم
للسياحة
التسيير الدولي
بروتوكول وسياحة
األحداث وال
تنظيم
األعمال

اليتان
اسيتان متت
سنتان ددرراسيتان
سنتان
متتاليتان
ثالث سنوات"
الباكالوريا ++ثالث
سنوات"
"شهادة الباكالوريا
بعد "شهادة
بعد
سنتان دراسيتان متتاليتان
متتاليتان
بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"

بروتوكول
اسيتان
Organisation
d’Evénements,
التسييراألحداث و
للتدبير تنظيم
بالرباط Ostelea
العلياوالضيافة -
املدرسةالسياحة
مدرسة
 Gestionثالثسنتان در
متتاليتانبعد
اسية متتالية
Comptable
وسياحة et Financière des
للمقاوالت
املحاسباتيالواملالي
سنوات در
ثالث سنوات"
الباكالوريا +
األعمال
Rabat
الوريا
 Protocoleبعد "شهادةشهادة الباك
Entrepriseset Tourisme d’Affaires
والهندسة_ESRMI

Gestion Internationale
du Tourisme
Direction
Hôtelière et Gestion
d’Entreprises de la Restauration
Gestion
Internationale
du Tourisme
Organisation
d’Evénements,
Protocole et Tourisme d’Affaires

نهاية السنة الجامعية
نهاية
الجامعية
السنة
2022
2021
2022//2021
نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2022
2021
2023/2022

2276

27
28

2298

29
البنك والتجارة الدولية

الدولية
والتجارة
البنك
الداخلية
الهندسة

التصميم املبياني والرقمي
الهندسة الداخلية

التصميم املبياني
والرقمي للمقاوالت
املحاسباتي واملالي
التسيير

الجامعية
السنة الجامعية
نهاية السنة
نهاية
2022
2023//2021
2022
نهاية السنة الجامعية
نهاية السنة الجامعية
2022/2021
2022/2021

Art com
للتصميم
املدرسة العليا
املدرسة
للتدبير
بالرباط
العليا
sup
والهندسة_ESRMI
املدرسة العليا للتصميم Art com
املدرسة العليا للتصميم Art com
sup
sup
التجارة
املغربية ل
املدرسة
Art
ألبناك فيcom
للتصميم
املدرسة العليا
الدولية_EMBCI
sup
املدرسة املغربية لألبناك في التجارة
الدولية_EMBCI
نهاية السنة الجامعية
نهاية
الجامعية
السنة
2022//2021
2021
2022
نهاية السنة الجامعية
2022/2021

اسيتان
 Designثالثسنتان در
متتاليتانبعد
اسية متتالية
GestionGraphique
ComptableetetDigital
Financière des
سنوات در
ثالث سنوات"
الباكالوريا +
الوريا
 Entreprisesبعد "شهادةشهادة الباك
سنتان دراسيتان متتاليتان
Design Graphique et Digital
سنتان دراسيتان متتاليتان
Architecture d’intérieur
بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
سنتان دراسيتان متتاليتان
Banque et Commerce
متتاليتان
اسيتان
د
سنتان
Architecture
d’intérieurInternational
ر
ثالث سنوات"
الباكالوريا ++ثالث
"شهادة الباكالوريا
بعد "شهادة
بعد
سنوات"
26
سنتان دراسيتان متتاليتان
Banque et Commerce International
بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
26
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الرقم

الترتيبي
الرقم
الترتيبي
30

تسمية مسالك التكوين
اسم املؤسسة
(باللغة العربية)
التكوين
مسالك
تسمية
اسم املؤسسة
(باللغة العربية)
املدرسة املغربية لعلوم املهندس في هندسة املالية واالفتحاص

31

31
32

30

لعلوم واإل
التسيير
عالميات
في
املهندس
عالميات املغربية
إاملدرسة
الصناعية_EMSI
التسيير واإلعالميات
إعالميات
الصناعية_EMSI
مدرسة الدراسات العليا للتجارة_HEC

مدرسة الدراسات العليا للتجارة_HEC
مدرسة الدراسات العليا للتجارة_HEC

32
33

33
34

اختيار
هندسةي:املالية واالفتحاص
الهندسة املالية
اختياري:املاليةاقبة واالفتحاص
املحاسبة واملر
 -الهندسةاقبةواالفتحاص
اقبة
املحاسبةواملر
املحاسبةواالفتحاص
واملر
املحاسبة واملراقبة واالفتحاص
التسويق واالستراتيجية التجارية

مدرسة الدراسات العليا للتجارة_ HECالتسويق واالستراتيجية التجارية
مدرسة الدراسات العليا للتجارة_ HECاملالية والبنك

مدرسة الدراسات العليا للتجارة_ HECاملالية والبنك
مدرسة الدراسات العليا للتجارة_ HECالتسويق والتواصل

34
35

التدبير العام
التدبير

التجارة
التدبير العام

مدرسة الدراسات العليا للتجارة_ HECالتسويق والتواصل
مدرسة الدراسات العليا التجارية التجارة

35
36

36
37

37

واملعلوماتية_HECI
الدراسات العليا التجارية
مدرسة
في
العليا
اسات
معهد
الدر
HECI
واملعلوماتية_
للتدبير_HEM
في
العليا
الدراسات
معهد
للتكنولوجيا
للتدبير_ HEMالعليا
املدرسة
HIGH-TECH
باملغرب_
العليا
املدرسة
باملغرب_HIGH-TECH

التدبيرات:
للتكنولوجيا اختيار
املاليةات:
اختياراالفتحاص ومراقبة التسيير
 -املالية -االفتحاص ومراقبة التسيير

ملحق

27

تسمية مسالك التكوين
ملحق
تاريخ انتهاء مدة اعتمادها
مددها
اإلنجليزية)
مسالكاللغة
الفرنسية /
التكوين
(باللغةتسمية
تاريخ انتهاء مدة اعتمادها
مددها
(باللغة الفرنسية  /اللغة اإلنجليزية)
نهاية السنة الجامعية
 Ingénierie Financière et Auditخمس سنوات دراسية متتالية بعد
2025/2024
شهادة الباكالوريا
Options
الجامعية
السنة
نهاية
بعد
متتالية
اسية
د
سنوات
خمس
Ingénierie: Financière et Audit
ر
- Ingénierie Financière
2025/2024
شهادة الباكالوريا
Options
:
Contrôle et Audit
-- Comptabilité,
Ingénierie Financière
نهاية السنة الجامعية
سنتان دراسيتان متتاليتان
-Comptabilité,
Comptabilité,Contrôle
ContrôleetetAudit
Audit
السنة2022
نهاية/2021
سنوات"
الباكالوريا +ثالث
 Comptabilité, Contrôle et Auditبعد "شهادة
الجامعية
متتاليتان
سنتان دراسيتان
الجامعية
متتاليتان
سنتان دراسيتان
السنة2022
نهاية/2021
سنوات"
الباكالوريا +ثالث
 Marketing et Stratégie Commercialeبعد "شهادة
السنة2022
نهاية/2021
سنوات"
الباكالوريا +ثالث
 Marketing et Stratégie Commercialeبعد "شهادة
الجامعية
متتاليتان
سنتان دراسيتان
الجامعية
متتاليتان
سنتان دراسيتان
السنة2022
نهاية/2021
سنوات"
الباكالوريا +ثالث
 Finance et Banqueبعد "شهادة
السنة2022
نهاية/2021
سنوات"
الباكالوريا +ثالث
 Finance et Banqueبعد "شهادة
الجامعية
متتاليتان
سنتان دراسيتان
الجامعية
متتاليتان
سنتان دراسيتان
السنة2022
نهاية/2021
سنوات"
الباكالوريا +ثالث
 Marketing et Communicationبعد "شهادة
السنة2022
نهاية/2021
سنوات"
الباكالوريا +ثالث
 Marketing et Communicationبعد "شهادة
الجامعية
متتاليتان
سنتان دراسيتان
جامعية
السنة ال
متتالية بعد
 Commerceبعدثالث
سنوات در
2022
نهاية/2021
سنوات"
اسية+ثالث
الباكالوريا
"شهادة
2023/2022
 Commerceثالث شهادة الباكالوريا
جامعية
ال
السنة
نهاية
بعد
متتالية
اسية
د
سنوات
ر
الجامعية
متتالية بعد
شهادةدراسية
 Gestion Généraleثالث سنوات
السنة2023
نهاية/2022
الباكالوريا
2023/2022
شهادة الباكالوريا
الجامعية
السنة
نهاية
بعد
متتالية
اسية
د
سنوات
ثالث
Gestion Générale
ر
نهاية السنة الجامعية
سنتان دراسيتان متتاليتان
Management
2023
/
2022
الباكالوريا
شهادة
السنة2022
نهاية/2021
سنوات"
الباكالوريا +ثالث
 Managementبعد "شهادة
Options :
الجامعية
متتاليتان
سنتان دراسيتان
- Finance:
2022/2021
 Optionsبعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
Audit et Contrôle de Gestion
-- Finance
- Audit et Contrôle de Gestion
27
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34

مدرسة الدراسات العليا للتجارة_ HECالتسويق والتواصل

التسويق والتواصل
التسويق والتواصل

ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا
سنتان دراسيتان متتاليتان
بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا
سنتان دراسيتان متتاليتان
بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"

نهاية السنة الجامعية
2023/2022
نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2023/2022
نهاية السنة الجامعية
2022/2021

2022/2021
بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
نهاية السنة الجامعية
سنتان دراسيتان متتاليتان
Marketing et Communication
2022/2021
بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
نهاية السنة الجامعية
 Commerceثالث سنوات دراسية متتالية بعد
2023/2022
شهادة الباكالوريا
ملحق
نهاية السنة الجامعية
التكوين  Gestionثالث سنوات دراسية متتالية بعد
تسمية مسالكGénérale
تاريخ انتهاء مدة اعتمادها
مددها
2023/2022
شهادة الباكالوريا
(باللغة الفرنسية  /اللغة اإلنجليزية)
نهاية السنة الجامعية
سنتان دراسيتان متتاليتان
-Management
Marketing
ملحق
2022/2021
 Optionsبعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
:
Développement
Durable et
تسمية مسالك التكوين- Finance
Innovation
des
Organisations
تاريخ انتهاء مدة اعتمادها
مددها
اإلنجليزية)
الفرنسية /deاللغة
Audit
et Contrôle
(باللغةGestion
- Management
et Logistique
- Marketing
- E-Business
- Développement Durable et
نهاية السنة الجامعية
 Management Sciences 27ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
Innovation des Organisations
2023/2022
شهادة الباكالوريا
Options :
- Management et Logistique
- Finance
- E-Business
- Marketing
نهاية السنة الجامعية
 Management Sciencesثالث سنوات دراسية متتالية بعد
- Management Information Systems
2023/2022
شهادة الباكالوريا
Options :
نهاية السنة الجامعية
سنتان دراسيتان متتاليتان
Management Sciences
- Finance
2022/2021
 Options :بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
- Marketing
- Finance
- Management Information Systems
- Marketing
نهاية السنة الجامعية
سنتان دراسيتان متتاليتان
-Management
ManagementSciences
Information Systems
2022/2021
 Options :بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
- Finance
- Marketing
Marketing and Communication
- Management Information Systems
Marketing and Communication
Marketing and Communication

التسويق والتواصل

28

Marketing and Communication

التدبير العام
تسمية مسالك التكوين
(باللغة العربية)
التدبيرالتسويق
اختيارات:املستدامة وابتكار املنظمات
التنمية
املاليةتسمية مسالك التكوين
 التدبير واللوجيستيك(باللغة العربية)
التسيير
اقبة
ر
وم
االفتحاص
الرقمية
 التجارة التسويقالتنمية املستدامة وابتكار املنظماتعلوم إدارة األعمال
 التدبير واللوجيستيكاختيارات:
 التجارة الرقمية املالية التسويقعلوم إدارة األعمال
 تدبير نظم اإلعالماختيارات:
علوم إدارة األعمال
 املاليةاختيارات:
 التسويق املالية تدبير نظم اإلعالم التسويقتدبيرإدارة األعمال
علوماإلعالم
نظم
اختيارات:
 املالية التسويقالتسويق والتواصل
 -تدبير نظم اإلعالم

 35مدرسة الدراسات العليا التجارية التجارة
واملعلوماتية_HECI
في
العليا
الدراسات
الرقم معهد
36
اسم املؤسسة
الترتيبي للتدبير_HEM
للتكنولوجيا
العليا
 37املدرسة
باملغرب_HIGH-TECH

الرقم
الترتيبي

38

اسم املؤسسة

املعهد الدولي للدراسات العليا للمغرب
بالرباط _IIHEM

38

39

املعهد الدولي للدراسات العليا للمغرب
بالرباط _IIHEM

املعهد الدولي للدراسات العليا للمغرب
بالرباط _IIHEM
املعهد الدولي للدراسات العليا للمغرب
بالرباط _IIHEM

39

40

41

40

41

املعهد الدولي للدراسات العليا للمغرب
بالرباط _IIHEM
املعهد الدولي للدراسات العليا للمغرب
بالرباط _IIHEM
املعهد الدولي للدراسات العليا للمغرب
بالرباط _IIHEM
املعهد الدولي للدراسات العليا للمغرب
بالرباط _IIHEM
28
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الرقم
الترتيبي
42

43

اسم املؤسسة

اللغوي
املعهد
والدراسات_ILCS
اللغوي
املعهد
والدراسات_ILCS

تسمية مسالك التكوين
(باللغة العربية)

للتواصل الصحافة

للتواصل الترجمة التحريرية والترجمة الفورية

ملحق
تسمية مسالك التكوين
تاريخ انتهاء مدة اعتمادها
مددها
(باللغة الفرنسية  /اللغة اإلنجليزية)
سنتان دراسيتان متتاليتان
Journalisme
بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
سنتان دراسيتان متتاليتان
Traduction & Interprétation
بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2022/2021

44

اللغوي
املعهد
والدراسات_ILCS

نهاية السنة الجامعية
2022/2021

سنتان دراسيتان متتاليتان
Communication & Marketing
 Options :بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
- Communication et Marketing
- Publicité & Relations Publiques
- Marketing Digital

45

للتواصل التواصل والتسويق
اختيارات:
 التواصل والتسويق اإلشهار والعالقات العامة -التسويق الرقمي

نهاية السنة الجامعية
2022/2021

46
ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا

نهاية السنة الجامعية
2023/2022

سنتان دراسيتان متتاليتان
Systèmes
d’Information
et
املعهد العالي للهندسة واألعمال نظم املعلومات وتدبير املقاولة
الخاص _ISGA-Rabat
 Management d’Entrepriseبعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
اختيارات:
Options :
 نظم املعلومات والهندسة املالية نظم املعلومات واالفتحاص ومراقبة - Système d'Information et Génieالتسيير
Financier
 نظم املعلومات والتسويق والتجارة - Système d'Information, Audit etContrôle de Gestion
- Système d'Information, Marketing
et Commerce
Management et Administration des
املعهد العالي للتدبير واإلدارة وهندسة تدبير وإدارة املقاوالت
Entreprises
اختيارات:
املعلوميات_ISMAGI
29
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45

الرقم
الرقم
الترتيبي
الترتيبي
الرقم
46
الترتيبي

47
47

47

48
48

48

49
49

50
49
50

51
50
51

51

 -التسويق الرقمي

- Marketing Digital

ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
متتالية بعد
شهادةدراسية
ثالث سنوات
الباكالوريا
شهادة الباكالوريا
ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا

نهاية السنة الجامعية
الجامعية
السنة2023
نهاية/2022
2023/2022
نهاية السنة الجامعية
2023/2022

نهاية السنة الجامعية
الجامعية
السنة2022
نهاية/2021
نهاية2022/2021
الجامعية
السنة
الجامعية
السنة
نهاية
الجامعية
السنة2023
نهاية/2022
نهاية2022/2021
2023
/
2022
الجامعية
السنة
السنة الجامعية
نهاية
الجامعية
السنة
2022
/
نهاية2021
2023//2021
2022
2022
نهاية السنة الجامعية
2022/2021

نهاية السنة الجامعية
الجامعية
السنة2022
نهاية/2021
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2022/2021

نهاية السنة الجامعية
سنتان دراسيتان متتاليتان
Systèmes
d’Information
et
املعهد العالي للهندسة واألعمال نظم املعلومات وتدبير املقاولة
2022/2021
 Management d’Entrepriseبعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
اختيارات:
الخاص _ISGA-Rabat
Options :
 نظم املعلومات والهندسة املالية نظم املعلومات واالفتحاص ومراقبة - Système d'Information et GénieFinancier
التسيير
- Système d'Information,
 نظم املعلومات والتسويق والتجارة Audit etملحقملحق
Contrôle
de Gestion
التكوين
تسمية مسالك
تسمية مسالك التكوين
تاريخ انتهاء مدة اعتمادها
مددها
اسم املؤسسة
التكوين
تسمية
التكوين
مسالك
تسمية
- )Système
d'Information,
Marketing
اإلنجليزية
مسالكاللغة
الفرنسية /
(باللغة
العربية)
(باللغة
تاريخ انتهاء مدة اعتمادها
مددها
اسم املؤسسة
(باللغةملحق
اإلنجليزية)et
 التسويق (باللغة العربية)Commerce
Options
الفرنسية  /اللغة :
التكوين
 desتسمية
مسالك التكوين
تسمية
مسالك : et
التسويق
نهاية السنة الجامعية
 Optionsثالث سنوات د اسية متتالية بعد
Management
Administration
املقاوالت
وإدارة
للتدبير واإلدارة وهندسة تدبير
ر
Marketing
ستيك
ي
اللوج
اعتمادها
مدة
انتهاء
تاريخ
مددها
املؤسسة
املعهد العالياسم
(باللغة الفرنسية  /اللغة اإلنجليزية)
(باللغة العربية)
Marketing
ات:ستيك
تسييري
اللوج
2023/2022
شهادة الباكالوريا
Entreprises
املعلوميات_ISMAGI
اختيارLogistique
البشرية
املوارد
: des Ressources Humaines
التسويق
Logistique
املوارد البشرية
 -تسيير-Options
Gestion
اللوجيستيك
29
-- Marketing
Gestion des Ressources Humaines
Management
التدبير- Logistique
تسيير املوارد البشرية
Management
التدبير- Gestion des Ressources Humaines
Management
التدبير

املعهد العالي الخاص إلدارة األعمال
 PIIMTاألعمال
 RABATإلدارة
العالي _ الخاص
واملعهد
التكنولوجيا
والتكنولوجيا _PIIMT RABAT
املعهد العالي الخاص إلدارة األعمال
والتكنولوجيا _PIIMT RABAT

التدبير الصناعي واللوجيستيك
التدبيراألعمال
تدبير
الصناعي واللوجيستيك

سنتان دراسيتان متتاليتان
متتاليتان
سنتان دراسيتان
سنوات"
الباكالوريا +ثالث
بعد "شهادة
سنوات"
اسية+ثالث
الباكالوريا
"شهادة
متتالية بعد
بعدثالث
سنوات در
ثالثسنتان دراسيتان
متتاليتانبعد
متتالية
اسية
د
سنوات
ر
الباكالوريا
شهادة
سنوات"
ثالث
الباكالوريا +
بعد "شهادة
الباكالوريا
متتاليتان
شهادةاسيتان
سنتان در
متتاليتانبعد
متتالية
بعدثالث
سنوات در
اسيتان
سنتان در
سنوات"
اسية+ثالث
الباكالوريا
"شهادة
الباكالوريا
بعد "شهادةشهادة
ثالث سنوات"
الباكالوريا +
سنتان دراسيتان متتاليتان
بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"

سنتان دراسيتان متتاليتان
Management
متتاليتان
سنتان دراسيتان
سنوات"
الباكالوريا +ثالث
 Managementبعد "شهادة
Options :
 Optionsبعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
:
- Management
des Projets
سنتان دراسيتان متتاليتان
-Management
Management
des Projets
Marketing
et Communication
 -Optionsبعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
: et Communication
Marketing
Management
des Ressources
- Management
Management des
des Projets
-Humaines
Ressources
- Marketing et Communication
Humaines
Business
Management
- Management
des Ressources
Business
Management

Humaines Industriel et Logistique
Management
Business Management
Management
Industriel et Logistique

املعهد العالي الخاص إلدارة األعمال التدبير
 RABATإلدارة
العالي _ الخاص
واملعهد
التدبيرات:
التكنولوجيا
 PIIMTاألعمال اختيار
تدبيرات:
والتكنولوجيا _PIIMT RABAT
اختياراملشاريع
املعهد العالي الخاص إلدارة األعمال التدبير
املشاريع
تدبير
والتواصل
التسويق
تدبيرات:
والتكنولوجيا _PIIMT RABAT
اختياروالتواصل
التسويق
البشرية
املوارد
املشاريعالبشرية
تدبير املوارد
 -تدبيرالتسويق والتواصل
األعمال
تدبيراملوارد البشرية
تدبيراألعمال
-تدبير

للعلوم
العالي
املعهد
للعلوم
العالي
املعهد
والتكنولوجيا_SIST
والتكنولوجيا_
العلياSISTللتدبير واإلعالميات
املدرسة
 SUPMTIللعلوم
Rabatالعالي
املعهد
واإلعالميات
للتدبير
صال_العليا
املدرسة
واالت
والتكنولوجيا_
Rabat
صال_
واالت
SUPMTIواإلعالميات
SISTللتدبير
العليا
املدرسة
واالتصال_العليا للتدبير واإلعالميات
املدرسة
واإلعالميات
للتدبير
العليا
املدرسة
SUPMTI
Rabat
SUPMTI Rabat
واالتصال_Rabat
واالتصال_
SUPMTI
املدرسة العليا للتدبير واإلعالميات
واالتصال_SUPMTI Rabat
تدبير املقاوالت
الصناعي واللوجيستيك
املقاوالت
تدبير
التدبيرات:
اختيار
اختيار
ات:األنظمة وتكنولوجيات
تدبير
املقاوالت
تدبير
األنظمة وتكنولوجيات
تدبير
اختيارات:
 تدبير األنظمة وتكنولوجيات-

Management des Entreprises
Management
Industriel
et Logistique
Management
Entreprises
Options
: des
Options
:
- Management
des Systèmes et
Management
desdes
Entreprises
- Management
Systèmes
30 et
Options :
30
Management des Systèmes et
30
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50
الرقم
الترتيبي
51
الرقم
الترتيبي

 التسويق والتواصل -تدبير املوارد البشرية

للعلوم تدبير األعمال
العالي
املعهد
والتكنولوجيا_SIST
واللوجيستيك
التكوين
الصناعيمسالك
املدرسة العليا للتدبير واإلعالميات التدبير تسمية
اسم املؤسسة
واالتصال_SUPMTI Rabat
(باللغة العربية)
املدرسة العليا للتدبير واإلعالميات تدبير
املقاوالتوالتواصل
املعلومات
اتيجيالتكوين
مسالك
اختيارات:
SUPMTI
والعملياتي
تسميةاالستر
التسويق
 Rabatاملؤسسة
واالتصال_ اسم
العربية)
ت
وتكنولوجيا
 تدبيرالتسيير
(باللغةاقبة
األنظمةومر
االفتحاص
والتواصل
اإلسالمية
املعلوماتاملالية
 هندسةوالعملياتي
املاليةراتيجي
الهندسة االست
 -التسويقالدولية
 االفتحاص ومراقبة التسيير هندسة املالية اإلسالمية -الهندسة املالية الدولية

تاريخ انتهاء مدة اعتمادها
نهاية السنة الجامعية
2023
اعتمادها
/2022مدة
تاريخ انتهاء

مددها
ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
الباكالوريا  +سنتان
"شهادة مددها
دراسيتان"
سنوات دراسية متتالية بعد
متتالية
اسية
د
سنوات
ثالثخمس
ر
الباكالوريا  +سنتان
"شهادة
الباكالوريا
بعد شهادة
دراسيتان"
متتالية
اسية متتالية
سنوات ددرراسية
خمس سنوات
خمس
الباكالوريا
شهادة الباكالوريا
بعد شهادة
بعد
متتاليةمتتالية
اسيةراسية
سنوات د
ثالثخمس
بعد
سنوات در
بعد شهادة الباكالوريا
ثالث سنوات دراسية متتالية بعد

السنة الجامعية
نهاية السنة
نهاية
الجامعية
2023//2022
2025
2024
نهاية السنة الجامعية
نهاية
الجامعية
السنة
2025
2024
2025//2024
السنة الجامعية
نهاية السنة
نهاية
الجامعية
2025/2024
نهاية السنة الجامعية

- Marketing et Communication
- Management des Ressources
Humaines
نهاية السنة الجامعية
سنتان دراسيتان متتاليتان
Business Management
2022/2021
بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
ملحق
نهاية السنة الجامعية
 Managementثالث سنوات دراسية متتالية بعد
et Logistique
Industrielالتكوين
تسمية مسالك
تاريخ انتهاء مدة اعتمادها
مددها
2023/2022
شهادة الباكالوريا
(باللغة الفرنسية  /اللغة اإلنجليزية)
 et deملحق
نهاية السنة الجامعية
سنتان دراسيتان متتاليتان
Management desdeEntreprises
Technologies
l’Information
التكوين
تسمية مسالك
2022
:
Communication
اعتمادها
/2021مدة
الباكالوريا +ثالث سنوات" تاريخ انتهاء
 Optionsبعد "شهادة مددها
)Management
desاللغة اإلنجليزية
الفرنسية /
(باللغةSystèmes
et et
- Marketing
Stratégique
Technologies de l’Information
et de
Opérationnel
30
Communication
- Audit
et Contrôle de Gestion
Marketingde la Finance
Stratégique
-- Ingénierie
Islamiqueet
Opérationnel
- Ingénierie
Financière
- Internationale
Audit et Contrôle de Gestion
- Ingénierie de la Finance Islamique
Ingénierie
Financière
-

32

43

Internationale
تسمية مسالك التكوين
(باللغة الفرنسية أو اإلنجليزية)
Ingénieur Centralien Généraliste
تسمية مسالك التكوين
(باللغة الفرنسية أو اإلنجليزية)
Ingénieur Centralien
Généraliste
Automotive
Engineering

مدرسة هندسة الطيران التابعة هندسة السيارات
ات
ر
الطائ
هندسة
التابعة
ان
ر
الطي
هندسة
مدرسة
UIRللجامعة
للرباط UIR-
الدولية للرباط
للجامعة الدولية

للمعلومياتان التابعة هندسة الطائرات
هندسة الطير
مدرسة
وميات
املعل
هندسة
والرقميات
املدرسة العليا
للجامعة الدولية للرباط UIR-

حقل  :علوم املهندس –العلوم والتقنيات
تسمية مسالك التكوين
الرقم
اسم املؤسسة
(باللغة العربية)
الترتيبي
1حقل  :علوم املهندس –العلوم
والتقنيات مهندس مركزي عام
للدارالبيضاء ECC
املركزية
املدرسة
تسمية مسالك التكوين
الرقم
اسم املؤسسة
(باللغة العربية)
الترتيبي
ياتعام
مهندس مركز
للدارالبيضاء ECC
املدرسة املركزية
12
التابعة هندسة
هندسة الطيران
مدرسة
السيار
للجامعة الدولية للرباط UIR-
AutomotiveAérospatiale
Engineering
Ingénierie

Ingénierie
Aérospatiale
Génie
Informatique
31

4
Génie Informatique

املدرسة العليا للمعلوميات والرقميات هندسة املعلوميات
31
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2

مدرسة هندسة الطيران التابعة هندسة السيا ات
ر
للجامعة الدولية للرباط UIR-

Automotive Engineering

"شهادة الباكالوريا  +سنتان
دراسيتان"
خمس سنوات دراسية متتالية
بعد شهادة الباكالوريا

2023/2022

3
الرقم
الرقم
الترتيبي
الترتيبي
4

5
5

نهاية السنة الجامعية
2025/2024

مدرسة هندسة الطيران التابعة
للجامعة الدولية للرباط UIR-
اسم املؤسسة
اسم املؤسسة
للمعلومياتللرباط UIR-
للجامعة الدولية
التابعة
والرقميات
املدرسة العليا
التابعة للجامعة الدولية للرباط UIR-

املدرسة العليا للمعلوميات والرقميات
والرقميات
املدرسة العليا
UIRللمعلومياتللرباط
للجامعة الدولية
التابعة
التابعة للجامعة الدولية للرباط UIR-

نهاية السنة الجامعية
السنة الجامعية
2023
نهاية/2022
2023/2022

نهاية السنة الجامعية
الجامعية
السنة2022
نهاية/2021
السنة2022
نهاية/2021
الجامعية
الجامعية
السنة2022
نهاية/2021
2022/2021

نهاية السنة الجامعية
الجامعية
السنة2022
نهاية/2021
2022/2021

نهاية السنة الجامعية
خمس سنوات دراسية متتالية
ملحق Ingénierie Aérospatiale
هندسة الطائرات
ملحق
تسمية مسالك التكوين
التكوين
مسالك
تسمية
2025/2024
بعد شهادة الباكالوريا
تاريخ انتهاء مدة اعتمادها
مددها
مسالكأوالتكوين
تسمية
التكوين
مسالك
تسمية
اإلنجليزية)
الفرنسية
(باللغة
العربية)
(باللغة
تاريخ انتهاء مدة اعتمادها
مددها
اإلنجليزية)
(باللغة الفرنسية أو
اختياري( :باللغة العربية)
السنة2023
نهاية/2022
الباكالوريا
Options
:
الجامعية
متتالية بعد
"شهادةدراسية
 Génieثالث سنوات
Informatique
هندسة املعلوميات
2023/2022
"شهادة الباكالوريا
Options
:
اختياري:- Informatique
املعلوميات
31
Informatique
املعلوميات
 -الطرق-- Méthodes
Informatiques
تدبير
املعلومياتية املطبقة في
- Méthodes Informatiques
 الطرق املعلومياتية املطبقة في تدبيرAppliquées
à
la
Gestion
des
املقاوالت
Appliquées
املقاوالت
Entreprises à la Gestion des
Entreprises
سنتان دراسيتان متتاليتان
Sécurité
des
Systèmes
d’Information
املعلومة
سالمة نظم
متتاليتان
سنتان دراسيتان
سالمة نظم املعلومة
سنوات"
الباكالوريا +ثالث
 Sécurité des Systèmes d’Informationبعد "شهادة
بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"

7
7

6
6

املدرسة العليا للمعلوميات والرقميات
والرقميات
املدرسة العليا
UIRللمعلومياتللرباط
للجامعة الدولية
التابعة
التابعة للجامعة الدولية للرباط UIR-
عمال
واأل
للهندسة
العالي
املعهد
الخاص _العالي للهندسة واألعمال
املعهد
ISGA-Rabat
الخاص _ISGA-Rabat

ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
سنتانبعد
الباكالوريا +متتالية
سنوات دراسية
ثالث"شهادة
الباكالوريا  +سنتان
تان"
"شهادة دراسي
دراسيتان"

سنتان دراسيتان متتاليتان
Méthodes Informatiques Appliquées
متتاليتان
سنتان دراسيتان
Appliquées
سنوات"
الباكالوريا +ثالث
 àMéthodesبعد "شهادة
la GestionInformatiques
des Entreprises
 à la Gestion des Entreprisesبعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
متتاليتان
اسيتان
د
سنتان
Cycle
Préparatoire
Intégré
en
ر
سنتان دراسيتان متتاليتان
Cycle Préparatoire Intégré
en
الباكالوريا
شهادة
بعد
Ingénierie
des
Systèmes
بعد شهادة الباكالوريا
Ingénierie
Systèmes
Informatiques et des
Electroniques
Informatiques et Electroniques

الطرق املعلوماتية املطبقة في تدبير
الطرق
املقاوالتاملعلوماتية املطبقة في تدبير
املقاوالتتحضيري مدمج في هندسة
سلك
األنظمةتحضيري
هندسة
مدمجل في
سلك
كترونية
املعلوماتية واإل
األنظمة املعلوماتية واإللكترونية

8
8

Ingénierie
des
Systèmes
املعهد العالي للهندسة واألعمال هندسة النظم املعلوماتية
Ingénierie
des
Systèmes
الخاص _العالي للهندسة واألعمال هندسة النظم املعلوماتية
املعهد
Informatiques
ات:
اختيا
ISGA-Rabat
ر
Informatiques
الخاص _ISGA-Rabat
اختيارات :تطوير الويب واملحمول
Options
:
هندسة
واملحمول
والسالمة Options : du Développement Web
الويب
 -هندسة-Ingénierie
والنظم
تطويركات
هندسة الشب
-Ingénierie
والسالمة
والنظم
هندسةا الشبكات
et
الكبيرة Mobile du Développement Web
البيانات
الصطناعي و
 -الذكاء الذكاء االصطناعي والبيانات الكبيرة et Mobile des Réseaux, Systèmes et-Ingénierie
-Ingénierie des Réseaux, Systèmes et
Sécurité
Sécurité Artificielle et Big Data
-Intelligence
-Intelligence Artificielle et Big Data
32
32
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تسمية مسالك التكوين
الرقم
اسم املؤسسة
(باللغة العربية)
الترتيبي
املعهد العالي للهندسة واألعمال هندسة النظم الصناعية الذكية
9
اختيار:
الخاص _ISGA-Rabat
 -نظم اإلنتاج الذكي ومراقبة الجودة

تاريخ انتهاء مدة اعتمادها
نهاية السنة الجامعية
2023/2022

مددها

10

نهاية السنة الجامعية
2022/2021

نهاية السنة الجامعية
2022/2021

ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
"شهادة الباكالوريا  +سنتان
دراسيتان"

Ingénierie des Systèmes
املعهد العالي للهندسة واألعمال هندسة النظم املعلوماتية
Informatiques
اختيارات:
الخاص _ISGA-Rabat
 هندسة اللوجسيال وتنمية الشبكةOptions :
- Ingénierie Logicielle et
 هندسة وسالمة النظم املعلوماتية النظم املعلوماتية املساعدة علىDéveloppement Web
اتخاذ القرار
- Architecture et Sécurité des
Systèmes Informatiques
- Systèmes Informatiques d'Aide à la
Décision

11

ملحق
تسمية مسالك التكوين
(باللغة الفرنسية أو اإلنجليزية)
Ingénierie des Systèmes Industriels
Intelligents
Option :
-Systèmes de Production Intelligents
et Contrôle Qualité

سنتان دراسيتان متتاليتان بعد
"شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"

سنتان دراسيتان متتاليتان بعد
"شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"

املعهد العالي للهندسة واألعمال هندسة النظم اآللية
Ingénierie des Systèmes Automatisés
اختيار:
Option :
الخاص _ISGA-Rabat
األوتوماتيك الصناعي ومراقبة الجودة Automatique Industriel et Contrôle
Qualité
33
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13

الرقم
تسمية مسالك التكوين
اسم املؤسسة
(باللغة العربية)
الترتيبي
 12املعهد العالي للتدبير واإلدارة وهندسة هندسة املعلوميات
اختياري:
املعلوميات_ISMAGI
 التطوير املعلوماتي -ذكاء األعمال

املدرسة املغربية للهندسة_EMG

14

15

هندسة املعلوميات

املدرسة العليا للعلوم وتكنولوجيا هندسة األنظمة اآللية
الهندسة_ESSTI

العليا
املدرسة
باملغرب_HIGH-TECH

للتكنولوجيا هندسة املعلوميات
اختيارات:
 تصميم وتطوير البرمجيات األنظمة والشبكات الشبكات واالتصاالت الهندسة الصناعية -البيانات الكبيرة

ملحق
تسمية مسالك التكوين
(باللغة الفرنسية أو اإلنجليزية)
Ingénierie Informatique
Options :
- Développement Informatique
- Business Intelligence

Génie Informatique

Ingénierie des Systèmes Automatisés

-

Génie Informatique
Options :
- Conception et Développement
logiciel
- Systèmes et Réseaux
- Réseaux et Télécommunications
- Génie Industriel
Big Data

34

تاريخ انتهاء مدة اعتمادها
نهاية السنة الجامعية
2025/2024

مددها

نهاية السنة الجامعية
2023/2022

نهاية السنة الجامعية
2023/2022

خمس سنوات دراسية بعد شهادة
الباكالوريا تتوزع على الشكل التالي:
 سنتان دراسيتان كسلك تحضيريمدمج؛
 ثالث سنوات دراسية كسلكللتخصص.
ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
"شهادة الباكالوريا  +سنتان
دراسيتان"
ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
"شهادة الباكالوريا  +سنتان
دراسيتان"
سنتان دراسيتان متتاليتان بعد
"شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"

نهاية السنة الجامعية
2022/2021
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تاريخ انتهاء مدة اعتمادها
نهاية السنة الجامعية
2022/2021

نهاية السنة الجامعية
2022/2021

مددها
سنتان دراسيتان متتاليتان بعد
"شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"

سنتان دراسيتان متتاليتان بعد
"شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"

ملحق
تسمية مسالك التكوين
تسمية مسالك التكوين
الرقم
اسم املؤسسة
(باللغة الفرنسية أو اإلنجليزية)
(باللغة العربية)
الترتيبي
للتكنولوجيا الهندسة الصناعية
Génie Industriel
العليا
 16املدرسة
اختيارات:
Options :
باملغرب_HIGH-TECH
 اآلليات واملعلوميات الصناعية- Automatismes, Informatique
والنظم املدمجة
Industrielle et Systèmes Embarqués
 اللوجيستيك واإلنتاجية- Logistique et Productique
 تكنولوجيا الصناعة الغذائية- Technologies de l'Industrie AgroAlimentaire
 17املعهد العالي للدراسات العليا في التسيير املدمج للموارد والتنمية Gestion Intégrée des Ressources et
التنمية املستدامة_ISHEDD
Développement Durable
املستدامة
Sciences de l’Eau et de
Sciences de l’Eau et de l’Environnement
l’Environnement

18

سنتان دراسيتان متتاليتان بعد
"شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"

املعهد العالي للدراسات العليا في علوم املاء والبيئة
التنمية املستدامة_ISHEDD

نهاية السنة الجامعية
2022/2021
سنتان دراسيتان متتاليتان بعد
"شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"

19

نهاية السنة الجامعية
2022/2021

Ingénierie
Ingénieriedes Systèmes
des Informatiques
Systèmes
املدرسة العليا للتدبير واإلعالميات هندسة النظم املعلوماتية
Options
:
Informatiques
اختيارات:
واالتصال_SUPMTI Rabat
- Ingénierie
Options
: des Systèmes d’Informations
 هندسة نظم املعلومات- Ingénierie
des
والشبكات Systèmes
النظم
 هندسةIngénierie
des
Systèmes
Réseaux
et
d'Informations
واالتصاالت
Télécoms
 هندسة األنظمة املدمجة املتنقلة - Ingénierie des Systèmes Réseaux et- Télécoms
Ingénierie des Systèmes Embarqués
Mobiles des Systèmes Embarqués
- Ingénierie
Mobiles

35

عدد 13 - 6998دعقلا وذ 13ذ (2( 13نوي ((24 (24

الجريدة الرسمية
4903

حقل  :علوم الصحة
تسمية مسالك التكوين
الرقم
اسم املؤسسة
(باللغة العربية)
الترتيبي
الكلية الدولية لطب األسنان للرباط هندسة صحة الفم واملواد الحيوية
1
التابعة للجامعة الدولية للرباط
UIR
الكلية الدولية لطب األسنان للرباط العلوم البيوطبية التطبيقية
2
التابعة للجامعة الدولية للرباط UIR

ملحق

نهاية السنة الجامعية
2022/2021

تسمية مسالك التكوين
تاريخ انتهاء مدة اعتمادها
مددها
(باللغة الفرنسية  /اللغة اإلنجليزية)
سنتان دراسيتان متتاليتان
Ingénierie de la Santé Buccale et
 Biomatériauxبعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
سنتان دراسيتان متتاليتان
Sciences Biomédicales Appliquées
بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"

نهاية السنة الجامعية
2022/2021

مدرسة املهندسين الزهراوي التابعة الهندسة املعلوماتية ونظم املعلومات Génie Informatique, Systèmes
للجامعة الدولية الزهراوي لعلوم والتحليل الحيوي
d'Information et Bio Analyse
الصحة UIASS-

3

نهاية السنة الجامعية
2023/2022

ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
"شهادة الباكالوريا  +سنتان
دراسيتان"

4

ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا

Génie Pharmaceutique

نهاية السنة الجامعية
2023/2022

ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا

ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا

Techniques de Santé
Option :
Maintenance Biomédicale
Sécurité, Qualité et Environnement
de la Santé

نهاية السنة الجامعية
2023/2022

نهاية السنة الجامعية
2023/2022

تقنيات الصحة
اختيار:
صيانة الطب اإلحيائي
السالمة والجودة و البيئة الصحية

املعهد العالي للهندسة وتكنولوجيـات الهندسة الصيدالنية
الصحة التابع للجامعة الدولية
الزهراوي لعلوم الصحة UIASS-

5

6

املعهد العالي للهندسة وتكنولوجيـات
الصحة التابع للجامعة الدولية
الزهراوي لعلوم الصحة UIASS-
املعهد العالي للهندسة وتكنولوجيـات
الصحة التابع للجامعة الدولية
الزهراوي لعلوم الصحة UIASS-
36
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الرقم
الترتيبي

اسم املؤسسة

تسمية مسالك التكوين
(باللغة العربية)

لعلوم الصحة
التمريضية
األورامات
ممرض فيوالعالج
UIASSوالتدبير -العلومالتمريض
الزهراويعلوم
كلية
ات :بغرفة العمليات واملعدات
ممرض
االستشفائي التابعة للجامعة الدولية -اختيار
 التقنيةممرض في األورام
الزهراوي لعلوم الصحة UIASS-
املستشفيات
خدمة
واملعدات
العمليات
 ممرض فيبغرفةالصحة
كلية علوم التمريض والتدبير تقنيات
التقنية
اختيار:
ممرض في خدمة املستشفيات
االستشفائي التابعة للجامعة الدولية -
التصوير الطبي
لعلوم الصحة
الصحة
UIASSوالتدبير تقنياتالتمريض
الزهراويعلوم
كلية
التمريض
كلية
العالجات التمريضية
والتدبير اختيار:
للجامعة الدولية
علومالتابعة
االستشفائي
UIASSالدولية اختياريللجامعة
التابعة
االستشفائي
الزهراوي
التصوير :الطبي
الصحة
لعلوم
لعلوم الصحة
يضيةختصاصات
متعدد اال
ممرض التمر
UIASSوالتدبير -العالجاتالتمريض
الزهراويعلوم
كلية
التخدير واإلنعاش
االستشفائي التابعة للجامعة الدولية -اختياري:
متعدد االختصاصات
ممرض
التمريض UIASS-
لعلوم الصحة
الصحة
الشيخ زايد -هندسة
الزهراويعلوم
معهد
التابع للجامعة الدولية الزهراوي  -التخدير واإلنعاش

الرقم
تسمية مسالك التكوين
اسم املؤسسة
(باللغة العربية)
الترتيبي
التمريضية
والعالجات
كلية علوم التمريض والتدبير العلوم
7
االستشفائي التابعة للجامعة الدولية اختيارات:

7

8

8
9

9

10

10
11

11

الصحة UIASS-
التمريض الشيخ زايد هندسة الصحة
لعلوم علوم
معهد
للبصرياتي البصريات التطبيقية
للجامعة الخاصة
املدرسة العليا
الدولية الزهراو
التابع
ESO-UIASSوالتمريض
التطبيقية
الصحة
لعلوم
املدرسة العليا الخاصة للبصريات البصريات التطبيقية
التطبيقية والتمريضESO-

مددها
مددها

- Infirmier
en Oncologie
Sciences
et Soins
Infirmiers
- Infirmier
Options
: en Bloc Opératoire et
Plateau Technique
- Infirmier
en Oncologie
Infirmieren
enBloc
Service
Hospitalier
- Infirmier
Opératoire
et
Techniques
de Santé
Plateau Technique
: en Service Hospitalier
-Option
Infirmier
Imagerie Médicale
Techniques
de Santé
Soins infirmiers
Option
:
Options Médicale
:
Imagerie

ملحق
تسمية مسالك التكوين

تاريخ انتهاء مدة اعتمادها
تاريخ انتهاء مدة اعتمادها
ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا
ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا

ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا
ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
متتالية بعد
شهادةدراسية
ثالث سنوات
الباكالوريا
شهادة الباكالوريا

الفرنسية  /اللغة اإلنجليزية)
(باللغةملحق
تسمية مسالك التكوين
(باللغة الفرنسية  /اللغة اإلنجليزية)
Sciences et Soins Infirmiers
Options :

نهاية السنة الجامعية
2023/2022
نهاية السنة الجامعية
2023/2022

نهاية السنة الجامعية
2023/2022
نهاية السنة الجامعية
الجامعية
السنة2023
نهاية/2022
2023/2022

infirmiers
-Soins
Infirmier
polyvalent

نهاية السنة الجامعية
2023/2022

نهاية السنة الجامعية
الجامعية
السنة2022
نهاية/2021
2023/2022

نهاية السنة الجامعية
2022/2021

نهاية السنة الجامعية
2023/2022

ثالث سنوات دراسية متتالية بعد

Optique Appliquée

ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا

شهادة الباكالوريا
: et Réanimation
-Options
Anesthésie
-Génie
Infirmier
سنتان دراسيتان متتاليتان
de lapolyvalent
Santé
 - Anesthésie et Réanimationبعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
سنتان دراسيتان متتاليتان
Génie de la Santé
متتالية بعد
 Optique Appliquéeبعدثالث
سنوات در
سنوات"
اسية+ثالث
الباكالوريا
"شهادة
شهادة الباكالوريا

37
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حقل  :التسيير-التدبير-التجارة-التواصل
تسمية مسالك التكوين
الرقم
اسم املؤسسة
(باللغة العربية)
الترتيبي
مدرسة العلوم االقتصادية والتجارية تسيير املقاوالت
1
ESSEC

واالجتماعية

حقل  :التسيير-التدبير-التجارة-التواصل
تسمية مسالك التكوين
الرقم
اسم املؤسسة
(باللغة العربية)
الترتيبي
كلية الحكامة والعلوم االقتصادية العلوم السياسية والدراسات العاملية
1
واالجتماعية التابعة لجامعة محمد
السادس املتعددة التقنيات UM6P-
كلية الحكامة والعلوم االقتصادية العلوم االقتصادية
2
واالجتماعية التابعة لجامعة محمد
السادس املتعددة التقنيات UM6P-
كلية الحكامة والعلوم االقتصادية العلوم السلوكية واالجتماعية
3
واالجتماعية التابعة لجامعة محمد
السادس املتعددة التقنيات UM6P-

4

كلية الحكامة والعلوم االقتصادية العلوم السلوكية
واالجتماعية التابعة لجامعة محمد للسياسة العامة
السادس املتعددة التقنيات UM6P-

ملحق
مدينة سال
تسمية مسالك التكوين
(باللغة الفرنسية  /اللغة اإلنجليزية)
Gestion des Entreprises
مدينة ابن جرير

تاريخ انتهاء مدة اعتمادها

مددها
ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا

تاريخ انتهاء مدة اعتمادها

نهاية السنة الجامعية
2023/2022

تسمية مسالك التكوين
مددها
(باللغة الفرنسية  /اللغة اإلنجليزية)
 Political Sciences and Global Studiesثالث سنوات دراسية متتالية بعد
"شهادة الباكالوريا  +خمس سنوات"

نهاية السنة الجامعية
2023/2022

نهاية السنة الجامعية
2022/2021

نهاية السنة الجامعية
2023/2022

 Sciences Economiquesثالث سنوات دراسية متتالية بعد نهاية السنة الجامعية
2023/2022
"شهادة الباكالوريا  +خمس سنوات"
 Sciences Comportementales etثالث سنوات دراسية متتالية بعد
" Socialesشهادة الباكالوريا  +خمس سنوات"
سنتان دراسيتان متتاليتان
Behavior and Social Sciences for
 Public Policyبعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
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نهاية السنة الجامعية
2023/2022

نهاية السنة الجامعية
2023/2022

ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا

ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا
ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا

Sciences Economiques

Sociologie

نهاية السنة الجامعية
سنتان دراسيتان متتاليتان
Analyse Comparé des Sociétés
2022/2021
 Méditerranéennesبعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
ملحق
Options :
التكوين
تسمية مسالك
- Relations
Internationales
تاريخ انتهاء مدة اعتمادها
مددها
الفرنسية  /اللغة اإلنجليزية)
( etباللغة
- Communication
Publique
Politique
39
- Anthropologie
Culturelle
et
Ethnologie
سنتان دراسيتان متتاليتان
Sciences Economiques (Etudes
) Economiques et Internationalesبعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
نهاية السنة الجامعية
2022/2021

نهاية السنة الجامعية
2023/2022

ملحق
تسمية مسالك التكوين
الرقم
تسمية مسالك التكوين
تاريخ انتهاء مدة اعتمادها
مددها
اسم املؤسسة
(باللغة الفرنسية  /اللغة اإلنجليزية)
(باللغة العربية)
الترتيبي
نهاية السنة الجامعية
سنتان دراسيتان متتاليتان
Economie et Développement
كلية الحكامة والعلوم االقتصادية االقتصاد والتنمية
5
2022/2021
 Options :بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
واالجتماعية التابعة لجامعة محمد اختياري:
- Economie
Internationale
et
السادس املتعددة التقنيات  - UM6P-االقتصاد الدولي والتنمية
Développement
 اقتصاد الزراعة واملوارد الطبيعيةاملتجددة والبيئة
- Economie d’Agriculture, Ressources
Naturelles Renouvelables et
Environnement
6
Sciences Politiques

7

8

كلية الحكامة والعلوم االقتصادية العلوم السياسية
واالجتماعية التابعة لجامعة محمد
السادس املتعددة التقنيات UM6P-
كلية الحكامة والعلوم االقتصادية العلوم االقتصادية
واالجتماعية التابعة لجامعة محمد
السادس املتعددة التقنيات UM6P-
كلية الحكامة والعلوم االقتصادية علم االجتماع
واالجتماعية التابعة لجامعة محمد
السادس املتعددة التقنيات UM6P-

(الدراسات

املقارن
للمجتمعات
كلية الحكامة والعلوم االقتصادية التحليل
9
واالجتماعية التابعة لجامعة محمد املتوسطية
السادس املتعددة التقنيات  UM6P-اختيارات:
تسمية مسالك التكوين
الرقم
الدولية
العالقات
اسم املؤسسة
الترتيبي
العربية)ي
(باللغةوالسياس
 التواصل العاموالسيا�سي
واإلثنلوجيا
الثقافيةواإلثنلوجيا
األنثروبولوجياالثقافية
 -األنثروبولوجيا

10

كلية الحكامة والعلوم االقتصادية العلوم االقتصادية
واالجتماعية التابعة لجامعة محمد االقتصادية والدولية)
السادس املتعددة التقنيات UM6P-
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الرقم
الترتيبي

الرقم
الترتيبي
10

1110

11
12

12

13

13

اسم املؤسسة

اسم املؤسسة

كلية الحكامة والعلوم االقتصادية
واالجتماعية التابعة لجامعة محمد
السادس املتعددة التقنيات UM6P-
إلفريقيا للمكتب
االقتصادية
التدبيروالعلوم
مدرسةالحكامة
كلية
لجامعة لجامعة
التابعة التابعة
للفوسفاط
الشريف
محمد
واالجتماعية
املتعددة
السادس
التقنيات UM6P-
محمددس املتعددة
السا
التقنياتUM6P-
التدبير إلفريقيا للمكتب
مدرسة
للمكتب
للفوسفاطإلفريقيا
الشريف التدبير
مدرسة
التابعة لجامعة
السادسالتابعة لجامعة
الشريف للفوسفاط
املتعددة
محمد
املتعددة
السادس
محمد
التقنياتUM6P-
التقنياتUM6P-
التدبير إلفريقيا للمكتب
مدرسة
الشريف للفوسفاط التابعة لجامعة
للمكتب
مدرسة التدبير
إلفريقيا املتعددة
السادس
محمد
للفوسفاط التابعة لجامعة
الشريف
التقنياتUM6P-
املتعددة
السادس
محمد
التقنياتUM6P-
التدبير إلفريقيا للمكتب
مدرسة
الشريف للفوسفاط التابعة لجامعة
املتعددة
السادس
محمد
التقنياتUM6P-

ملحق
تسمية مسالك التكوين
تسمية مسالك التكوين
تاريخ انتهاء مدة اعتمادها
مددها
(باللغة الفرنسية  /اللغة اإلنجليزية)
(باللغة العربية)
ملحق
Politique
 األنثروبولوجيا الثقافية واإلثنلوجيا- Anthropologie
Culturelle
et
مسالك التكوين
تسمية
تسمية مسالك التكوين
تاريخ انتهاء مدة اعتمادها
مددها
Ethnologie
(باللغة الفرنسية  /اللغة اإلنجليزية)
(باللغة العربية)
نهاية السنة الجامعية
سنتان دراسيتان متتاليتان
Sciences
Economiques (Etudes
اسات
االقتصادية
العلومPolitique
واإلثنلوجيا
األنثروبولوجيا
الثقافية (الدر
2022/2021
 Economiquesبعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
)et Internationales
االقتصادية والدولية)
- Anthropologie
Culturelle
et
Ethnologie
سنتان دراسيتان متتاليتان
FinancialEconomiques
Engineering (Etudes
الهندسة املالية
Sciences
االقتصادية (الدراسات
العلوم
) Economiques et Internationalesبعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
االقتصادية والدولية)
سنتان دراسيتان متتاليتان
Financial Engineering
متتاليتان
سنتان دراسيتان
سنوات"
الباكالوريا +ثالث
 Intelligence Collectiveبعد "شهادة
بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"

الهندسة املالية
الذكاء الجماعي

الذكاء الجماعي

الجامعية
السنة الجامعية
نهاية السنة
نهاية
2022/2021

نهاية السنة الجامعية
الجامعية
السنة2022
نهاية/2021
2022/2021

سنتان دراسيتان متتاليتان
Intelligence Collective
بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
سنتان دراسيتان متتاليتان
Management International
بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
سنتان دراسيتان متتاليتان
Management International
بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"

التدبير الدولي

التدبير الدولي

نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2022/2021
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حقل  :علوم املهندس –العلوم والتقنيات

5

6
and

ملحق

Cycle Préparatoire Intégré

Computer
Science
Communication Systems

سنتان دراسيتان متتاليتان
بعد شهادة الباكالوريا

ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
"شهادة الباكالوريا  +سنتان
دراسيتان"

نهاية السنة الجامعية
2023/2022

نهاية السنة الجامعية
2022/2021

تسمية مسالك التكوين
تسمية مسالك التكوين
الرقم
تاريخ انتهاء مدة اعتمادها
مددها
اسم املؤسسة
(باللغة الفرنسية  /اللغة اإلنجليزية)
(باللغة العربية)
الترتيبي
نهاية السنة الجامعية
معهد التكنولوجيا الخضراء التابع هندسة الطرائق الصناعية والرقمنة  Génie des Procédés Industriels etثالث سنوات دراسية متتالية بعد
1
2023/2022
شهادة الباكالوريا
Digitalisation
لجامعة محمد السادس املتعددة
التقنياتUM6P-
نهاية السنة الجامعية
 Opérationsثالث سنوات دراسية متتالية بعد
Industrielles
et
2
معهد التكنولوجيا الخضراء التابع العمليات الصناعية والرقمنة
2023/2022
شهادة الباكالوريا
Digitalisation
لجامعة محمد السادس املتعددة
التقنياتUM6P-
نهاية السنة الجامعية
سنتان دراسيتان متتاليتان
معهد التكنولوجيا الخضراء التابع التكنولوجيات الصناعية ملصانع Technologies Industrielles pour
3
لجامعة محمد السادس املتعددة املستقبل
2022/2021
 l'Usine du Futurبعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
التقنياتUM6P-
4
نهاية السنة الجامعية
سنتان دراسيتان متتاليتان
معهد التكنولوجيا الخضراء التابع الهندسة الكهربائية للطاقات املتجددة Ingénierie Electrique pour les
2022/2021
 Energies Renouvelables et lesبعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
لجامعة محمد السادس املتعددة والشبكات الذكية
التقنياتUM6P-
Réseaux Intelligents

مدرسة املعلوميات وعلوم التواصل سلك تحضيري مدمج
التابعة لجامعة محمد السادس
املتعددة التقنياتUM6P-

مدرسة املعلوميات وعلوم التواصل علوم الحاسوب وأنظمة االتصاالت
التابعة لجامعة محمد السادس
املتعددة التقنياتUM6P-
41
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الرقم
تسمية مسالك التكوين
اسم املؤسسة
(باللغة العربية)
الترتيبي
مدرسة علوم الزراعة والتسميد الزراعة االستوائية وشبه االستوائية
7
والبيئة التابعة لجامعة محمد
السادس املتعددة التقنياتUM6P-

8

9

10

11

مدرسة علوم الزراعة والتسميد تدبير التربة واملياه من أجل تنمية
والبيئة التابعة لجامعة محمد مستدامة
السادس املتعددة التقنياتUM6P-
مدرسة علوم الزراعة والتسميد التكنولوجيا الحيوية والعلوم الزراعية
والبيئة التابعة لجامعة محمد اختيارات:
 تحسين املحاصيل الزراعيةالسادس املتعددة التقنياتUM6P-
 تثمين الجزيئات الحيوية النباتية -البيولوجيا الجزيئية واالبتكار

معهد العلم والتكنولوجيا واإلبداع النمذجة وعلوم البيانات
التابع لجامعة محمد السادس اختياري:
 النمذجةاملتعددة التقنياتUM6P-
 -علوم البيانات

معهد العلم والتكنولوجيا واإلبداع اللوجيستيك واإلمدادات
التابع لجامعة محمد السادس
املتعددة التقنياتUM6P-

ملحق
تسمية مسالك التكوين
تاريخ انتهاء مدة اعتمادها
مددها
(باللغة الفرنسية  /اللغة اإلنجليزية)
سنتان دراسيتان متتاليتان
Agriculture Tropicale et Subtropicale
بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"

سنتان دراسيتان متتاليتان
Gestion des Sols et des Eaux pour un
 Développement Durableبعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"

نهاية السنة الجامعية
2022/2021

نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2022/2021

نهاية السنة الجامعية
2022/2021

نهاية السنة الجامعية
2022/2021

سنتان دراسيتان متتاليتان
Biotechnologie et Agro- Biosciences
 Options :بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
- Amélioration des Cultures
- Valorisation des Biomolécules
Végétales
- Biologie Moléculaire et Innovation
سنتان دراسيتان متتاليتان
Modélisation et Sciences des
 Donnéesبعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
Options :
- Modélisation
- Sciences des Donnée
سنتان دراسيتان متتاليتان
Logistique et Supply Chain
بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
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الرقم
الترتيبي
12

13

14

15

16

اسم املؤسسة

معهد العلم والتكنولوجيا
التابع لجامعة محمد
املتعددة التقنياتUM6P-
معهد العلم والتكنولوجيا
التابع لجامعة محمد
املتعددة التقنياتUM6P-

تسمية مسالك التكوين
(باللغة العربية)
واإلبداع التكنولوجيات الصناعية ملصانع
السادس املستقبل

واإلبداع النمذجة الهجينة املتقدمة والحساب
السادس العلمي

معهد العلم والتكنولوجيا واإلبداع العلوم الكيميائية وتثمين الفوسفاط
التابع لجامعة محمد السادس الطبيعي
املتعددة التقنياتUM6P-
معهد العلم والتكنولوجيا واإلبداع علوم البيانات واملساعدة على القرار
التابع لجامعة محمد السادس
املتعددة التقنياتUM6P-
معهد العلم والتكنولوجيا واإلبداع علوم وهندسة املواد
التابع لجامعة محمد السادس اختيارات:
 التآكل واملعالجة السطحيةاملتعددة التقنياتUM6P-
 مواد للطاقة الفوسفاط والتنمية املستدامة البوليمرات واملواد املركبةاملركبة"

نهاية السنة الجامعية
2022/2021

ملحق
تسمية مسالك التكوين
تاريخ انتهاء مدة اعتمادها
مددها
(باللغة الفرنسية  /اللغة اإلنجليزية)
سنتان دراسيتان متتاليتان
Technologies industrielles pour
 l'Usine du Futurبعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
سنتان دراسيتان متتاليتان
Modélisation hybride Avancée et
 Calcul scientifiqueبعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"

سنتان دراسيتان متتاليتان
Sciences chimiques et valorisation des
 Phosphates Naturelsبعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
سنتان دراسيتان متتاليتان
Sciences des Données et Aide à la
 Décisionبعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"

نهاية السنة الجامعية
2022/2021

نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2022/2021

سنتان دراسيتان متتاليتان
Sciences et Ingénierie des Matériaux
 Options :بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
- Corrision & Surface Treatment
- Matériaux pour l'Energie
- Phosphates & Développement
Durable
- Polymères & Composites
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حقل  :التسيير-التدبير-التجارة-التواصل
تسمية مسالك التكوين
الرقم
اسم املؤسسة
(باللغة العربية)
الترتيبي
الكلية الخاصة للفن والثقافة الفنون والثقافة
1
والوسيط السمعي البصري التابعة
للجامعة الخاصة ـ مراكش تانسيفت
الحوز
الكلية الخاصة للفن والثقافة الصحافة واإلعالم
2
والوسيط السمعي البصري التابعة
للجامعة الخاصة ـ مراكش تانسيفت
الحوز
الكلية الخاصة للفن والثقافة اإلنتاج والتواصل املتعدد الوسائط
3
والوسيط السمعي البصري التابعة
للجامعة الخاصة ـ مراكش تانسيفت
الحوز
الكلية الخاصة إلدارة األعمال التجارة
4
والحكامة التابعة للجامعة الخاصة ـ
مراكش تانسيفت الحوز
الكلية الخاصة إلدارة األعمال قانون األعمال
5
والحكامة التابعة للجامعة الخاصة ـ
مراكش تانسيفت الحوز
الكلية الخاصة إلدارة األعمال التسيير والتجارة
6
والحكامة التابعة للجامعة الخاصة ـ اختيارات:

ملحق
مدينة مراكش
تاريخ انتهاء مدة اعتمادها

مددها
ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا

ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا

ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا

ثالث سنوات دراسية بعد "شهادة
الباكالوريا  +سنتان دراسيتان"
ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا
ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا

Journalisme et Média

Production et
Multimédia

Commerce

Droit des Affaires

Gestion et Commerce
Options :

تسمية مسالك التكوين
(باللغة الفرنسية  /اللغة اإلنجليزية)
Arts et Culture

نهاية السنة الجامعية
2023/2022

نهاية السنة الجامعية
2023/2022

نهاية السنة الجامعية
2023/2022

نهاية السنة الجامعية
2023/2022
نهاية السنة الجامعية
2023/2022
نهاية السنة الجامعية
2023/2022

Communication
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4

6
الرقم
الترتيبي

7

7

5
الرقم
الترتيبي

الكلية الخاصة إلدارة األعمال التجارة
والحكامة التابعة للجامعة الخاصة ـ
مراكش تانسيفت الحوز
الكلية الخاصة إلدارة األعمال قانون األعمال
تسمية مسالك التكوين
والحكامة التابعة للجامعة الخاصة ـ
اسم املؤسسة
(باللغة العربية)
مراكش تانسيفت الحوز
الخاصةالحوز
اجعة املقاولة
إحداث ومر
مراكش تانسيفت
والتجارة
إلدارة األعمال -التسيير
الكلية
التكوين
مسالك
تسمية
اسم املؤسسة
والحكامة التابعة للجامعة الخاصة ـ -اختيار
العقارات( :باللغة العربية)
مراكش تانسيفت الحوز
السياحةومراجعة املقاولة
 إحداث النقلالعقار
السياحةالغذائية
 الزراعةالتوزيع الكبير
 النقلشغال العمومية
البناء واأل
 تدبيرالغذائية
الزراعة
 -التوزيع الكبير

السياسيةشغال العمومية
العلوم البناء واأل
الكلية الخاصة إلدارة األعمال  -تدبير
والحكامة التابعة للجامعة الخاصة ـ اختياري:
الخاصةالحوز
وإدارة األعمال الدولية
العالقات
مراكش تانسيفت
السياسية
إلدارة األعمال -العلوم
الكلية
تدبيري:األعمال العامة
والحكامة التابعة للجامعة الخاصة ـ -اختيار
مراكش تانسيفت الحوز
 -العالقات وإدارة األعمال الدولية

8

8

التجارة العامة
تدبيرواألعمال
الكلية الخاصة إلدارة األعمال -التسيير
والحكامة التابعة للجامعة الخاصة ـ اختيارات:
الخاصةالحوز
تسويقالتجارةالخدمات والتواصل
إلدارة األعمال -
مراكش تانسيفت
التسيير و
الكلية
العملياتي
والحكامة التابعة للجامعة الخاصة ـ اختيارات:
تسويقوذكاء املوارد
 تدبيرمراكش تانسيفت الحوز
البشريةوالتواصل
الخدمات
االفتحاص ومراقبة التدبير
 العملياتي تدبير وذكاء املوارد البشرية -االفتحاص ومراقبة التدبير

نهاية السنة الجامعية
2023/2022
نهاية السنة الجامعية
2023/2022
تاريخ انتهاء مدة اعتمادها

ثالث سنوات دراسية بعد "شهادة
الباكالوريا  +سنتان دراسيتان"
ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا
مددها
ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
مددها
شهادة الباكالوريا

Commerce

ملحق
Droit des Affaires
تسمية مسالك التكوين
الفرنسية  /اللغة اإلنجليزية)
(باللغةملحق

ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا

نهاية السنة الجامعية
تاريخ انتهاء مدة اعتمادها
2023/2022

نهاية السنة الجامعية
2023/2022
ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا

نهاية السنة الجامعية
2022/2021

نهاية السنة الجامعية
2022/2021

نهاية السنة الجامعية
2023/2022

Gestion
et Commerce
التكوين
d’Entrepriseمسالك
تسمية
- Création
et Reprise
(باللغة الفرنسية  /اللغة :
اإلنجليزية)
-Options
Immobilier
44
Création et Reprise d’Entreprise
-- Tourisme
Immobilier
-- Transport
Tourisme
-- Agroalimentaire
Transport
-- Grand
Distribution
Agroalimentaire
-- Management
du BTP
- Grand politiques
Distribution
Sciences

Options
:
- Management
du BTP
Sciences
politiques
- Relations
et Management des
Options
Affaires: Internationales
Relationsdes
et Affaires
Management
des
- Gestion
Publiques
Affaires
Gestion
et Internationales
Commerce

سنتان دراسيتان متتاليتان

 Optionsبعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
- Gestion: des Affaires Publiques
سنتان دراسيتان متتاليتان
Gestion
et Commerce
- Marketing
Services et
 Optionsبعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
:
Communication
Opérationnelle
Marketing Services
et
- Management
et Intelligence
des
Communication
Opérationnelle
Ressources
Humaines
Management
et Intelligence
- Audit
et Contrôle
de Gestion des
Ressources Humaines
45
- Audit et Contrôle de Gestion
45
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الرقم
الترتيبي
9

10

11

12

13

اسم املؤسسة

تسمية مسالك التكوين
(باللغة العربية)

املدرسة العليا للمعلوميات املطبقة في املعلوميات
التدبير  ESIAG-التابعة للجامعة
الخاصة ـ مراكش تانسيفت الحوز

املدرسة العليا للمعلوميات املطبقة في علوم إدارة األعمال
التدبير  ESIAG-التابعة للجامعة
الخاصة ـ مراكش تانسيفت الحوز
املدرسة العليا للمعلوميات املطبقة في علوم إدارة األعمال
التدبير  ESIAG-التابعة للجامعة اختيا ات:
ر
الخاصة ـ مراكش تانسيفت الحوز
 التسويق التجارة الدولية املاليةاملدرسة العليا للمعلوميات املطبقة في السياحة والفندقة
التدبير  ESIAG-التابعة للجامعة
الخاصة ـ مراكش تانسيفت الحوز
املدرسة العليا للفن ــدقة مراكش التدبير في الفندقة الدولية
الخاص ـ ــة  SUPHÔTELLERIE-التابعة
للجامعة الخاصة ـ مراكش تانسيفت
الحوز
en

Management
Internationale

تاريخ انتهاء مدة اعتمادها
نهاية السنة الجامعية
2023/2022

مددها
ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا

ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا

نهاية السنة الجامعية
2023/2022

ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا

ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا

نهاية السنة الجامعية
2022/2021

نهاية السنة الجامعية
2023/2022
نهاية السنة الجامعية
2023/2022

سنتان دراسيتان متتاليتان
Sciences de Management
 Options :بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
- Marketing
- Commerce International
- Finance
Tourisme et Hôtellerie

Sciences de Management

ملحق
تسمية مسالك التكوين
(باللغة الفرنسية  /اللغة اإلنجليزية)
Informatique

Hôtellerie

46
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املدرسة املغربية لعلوم املهندس في هندسة املالية واالفتحاص
إعالميات
التسيير واالعالميات اختياري:
الصناعية_EMSI
 الهندسة املالية املحاسبة واملراقبة واالفتحاصاملدرسة العليا الخاصة للفنون التصميم املبياني ووسائط التصميم
البصرية_ESAV

تسمية مسالك التكوين
الرقم
اسم املؤسسة
(باللغة العربية)
الترتيبي
 14املدرسة العليا للفن ــدقة مراكش التدبير في الفندقة الدولية
الخاص ـ ــة  SUPHÔTELLERIE-التابعة اختيارات:
للجامعة الخاصة ـ مراكش تانسيفت  -التدبير الفندقي
الحوز
 تدبير األحداث في السياحةوالفندقة
 -التدبير واملقاوالت

15

16

17

18

املدرسة العليا الخاصة للفنون السينما والسمعي البصري
اختيارات:
البصرية_ESAV
 الصورة الصوت املونتاج اإلخراجاملدرسة العليا للتسيير وتكنولوجية تسيير وإدارة املقاوالت
املعلوميات التطبيقية_ESMA

نهاية السنة الجامعية
2023/2022

نهاية السنة الجامعية
2022/2021

نهاية السنة الجامعية
2022/2021

نهاية السنة الجامعية
2025/2024

ملحق
تسمية مسالك التكوين
تاريخ انتهاء مدة اعتمادها
مددها
(باللغة الفرنسية  /اللغة اإلنجليزية)
نهاية السنة الجامعية
سنتان دراسيتان متتاليتان
Management en Hôtellerie
2022/2021
 Internationalبعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
Options :
- Management Hôtelier
- Management Evénementiel en
Tourisme et Hôtellerie
- Management et Entreprenariat

 Ingénierie Financière et Auditخمس سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا
Options :
- Ingénierie Financière
- Comptabilité, Contrôle et Audit
سنتان دراسيتان متتاليتان
Design Graphique, Média Design
بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"

ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا

سنتان دراسيتان متتاليتان
Cinéma et Audiovisuel
 Options :بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
- Image
- Son
- Montage
- Réalisation
Gestion et Administration des
Entreprises
47
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ملحق
تسمية مسالك التكوين
(باللغة الفرنسية  /اللغة اإلنجليزية)
Administration des Affaires

تاريخ انتهاء مدة اعتمادها

مددها
ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا
سنتان دراسيتان متتاليتان
Finance d'Entreprise
بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"

نهاية السنة الجامعية
2023/2022
نهاية السنة الجامعية
2022/2021

مدرسة الدراسات العليا االقتصادية مالية املقاولة
والتجارية والهندسة _HEEC

الرقم
تسمية مسالك التكوين
اسم املؤسسة
(باللغة العربية)
الترتيبي
 19مدرسة الدراسات العليا االقتصادية إدارة األعمال
والتجارية والهندسة _HEEC

20

21

22

سنتان دراسيتان متتاليتان
Marketing et stratégie Commerciale
مدرسة الدراسات العليا االقتصادية التسويق واالستراتيجية التجارية
بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
والتجارية والهندسية _HEEC
سنتان دراسيتان متتاليتان
مدرسة الدراسات العليا االقتصادية مراقبة التسيير واألنظمة التكنولوجية Contrôle de Gestion et Nouveaux
 Systèmes Technologiquesبعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
والتجارية والهندسية _HEEC
الجديدة
Gestion Générale

ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا

نهاية السنة الجامعية
2022/2021

نهاية السنة الجامعية
2023/2022

نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2022/2021

23

العليا

24

في التدبير العام

الدراسات
معهد
التدبير_HEM

املعهد العالي للهندسة واألعمال نظم املعلوماتية وتدبير املقاولة
اختيارات:
الخاص _ISGA-Marrakech
نظم املعلومات والهندسة املاليةنظم املعلومات واالفتحاص ومراقبةالتسيير
نظم املعلومات والتسويق والتجارةسنتان دراسيتان متتاليتان
Systèmes
d’Information
et
 Management d’Entrepriseبعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
Options :
-Système d'Information et Génie
Financier
-Système d'Information, Audit et
Contrôle de Gestion
-Système d'Information, Marketing et
Commerce
48

4916
الجريدة الرسمية
عدد 13 - 6998دعقلا وذ 13ذ (2( 13نوي ((24 (24

الرقم
الترتيبي
25

اسم املؤسسة

 Sup de Coاملدرسة العليا للتجارة

حقل  :علوم املهندس –العلوم والتقنيات

تسمية مسالك التكوين
(باللغة العربية)
إدارة األعمال املتخصصة
اختيارات:
 املحاسبة واملراقبة واالفتحاص هندسة املالية التسويق والهندسة التجارية التجارة الدولية واللوجيستيك -تدبير املوارد البشرية

تسمية مسالك التكوين
الرقم
اسم املؤسسة
(باللغة العربية)
الترتيبي
مدرسة الهندسة واإلبداع الخاصة هندسة الصحة
1
بمراكش  E2IM -التابعة للجامعة
الخاصة ـ مراكش تانسيفت الحوز

-

تاريخ انتهاء مدة اعتمادها

مددها

ملحق
تسمية مسالك التكوين
تاريخ انتهاء مدة اعتمادها
مددها
(باللغة الفرنسية  /اللغة اإلنجليزية)
نهاية السنة الجامعية
سنتان دراسيتان متتاليتان
Management Spécialisé
2022/2021
 Options :بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
- Comptabilité, Contrôle et Audit
- Ingénierie Financière
- Marketing et Ingénierie
Commerciale
- Commerce International et
Logistique
Management des Ressources
Humaines

تسمية مسالك التكوين
(باللغة الفرنسية /اللغة اإلنجليزية)
Ingénierie de la Santé

ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا

نهاية السنة الجامعية
2022/2021

نهاية السنة الجامعية
2023/2022

مددها

تاريخ انتهاء مدة اعتمادها

نهاية السنة الجامعية
2023/2022

ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
"شهادة الباكالوريا  +سنتان
دراسيتان"
سنتان دراسيتان متتاليتان

سنتان دراسيتان متتاليتان
Ingénierie de la Santé
ملحق
 Options :بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
تسمية مسالك التكوين

- )Ingénierie
Biomédicale
(باللغة الفرنسية /اللغة اإلنجليزية

3

2
مدرسة الهندسة واإلبداع الخاصة هندسة الصحة
بمراكش  E2IM -التابعة للجامعة اختيارات:
تسمية مسالك التكوين
الرقم
 الهندسة البيوطبيةمراكش املؤسسة
الخاصة ـ اسم
تانسيفت الحوز
(باللغة العربية)
الترتيبي
 الصحة والبيئة التدبير االستشفائيSanté et Environnement49

-

مدرسة الهندسة واإلبداع الخاصة هندسة الطيران
بمراكش  E2IM -التابعة للجامعة اختيار:
الخاصة ـ مراكش تانسيفت الحوز
املواد املتقدمة والبنيات

4

- Gestion Hospitalière
Ingénierie Aéronautique
Option :
Matériaux Avancés et Structures

املعهد العالي للهندسة واألعمال سلك تحضيري مدمج في هندسة Cycle Préparatoire Intégré en
نهاية السنة الجامعية
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الرقم
الترتيبي

الرقم
الترتيبي
3

3
4

اسم املؤسسة

اسم املؤسسة

4
5

5

6

6

مدرسة الهندسة واإلبداع الخاصة
بمراكش  E2IM -التابعة للجامعة
الخاصة ـ مراكش تانسيفت الحوز
واإلبداع الخاصة
مدرسة الهندسة
املعهد العالي للهندسة واألعمال
للجامعة
التابعة
E2IM
بمراكش
الخاص
ISGA-Marrakechالحوز
الخاصة ـ_ مراكش تانسيفت

املعهد العالي للهندسة
الخاص _العالي للهندسة
املعهد
ISGA-Marrakech
الخاص _ISGA-Marrakech

املعهد العالي للهندسة
الخاص _ISGA-Marrakech

املعهد العالي للهندسة
الخاص _ISGA-Marrakech

املعهد العالي للهندسة
الخاص _ISGA-Marrakech

تسمية مسالك التكوين

ملحق
تسمية مسالك التكوين

(باللغة الفرنسية /اللغة اإلنجليزية)
(باللغة العربية)
ملحق
تسميةوالبيئة
 الصحةالتكوين- Santé
et Environnement
تسمية مسالك
مسالك التكوين
االستشفائي
Hospitalièreاإلنجليزية
(باللغة الفرنسية /اللغة
العربية)
 التدبير(باللغة- )Gestion
والبيئة
الصحة
الطيران
هندسة-Ingénierie
Santé etAéronautique
Environnement
التدبير االستشفائي
:
اختيار:-Option
Gestion
Hospitalière
Matériaux Avancés et Structures
املواد املتقدمة والبنيات
Ingénierie
Aéronautique
ان
ر
الطي
هندسة
Cycle
سلك
اختيار:تحضيري مدمج في هندسة Option : Préparatoire Intégré en
Ingénierie
deset Structures
Systèmes
واإللكترونية
املعلوماتية
Matériaux Avancés
والبنيات
األنظمةاملتقدمة
املواد

تاريخ انتهاء مدة اعتمادها
تاريخ انتهاء مدة اعتمادها
نهاية السنة الجامعية
2023/2022

مددها
مددها
ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
"شهادة الباكالوريا  +سنتان
اسيتان"متتالية بعد
ثالث سنواتدردراسية
متتاليتان
"شهادة دراسيتان
سنتان
سنتان
الباكالوريا +
اسيتان"+ثالث سنوات"
الباكالوريا
بعد "شهادة در

نهاية السنة الجامعية
2023/2022

نهاية السنة الجامعية
2023/2022

نهاية السنة الجامعية
2023/2022

نهاية السنة الجامعية
الجامعية
السنة2022
نهاية/2021
2023/2022

نهاية السنة الجامعية
الجامعية
السنة2023
نهاية/2022
2022/2021

Informatiques et Electroniques
ي
سنتان دراسيتان متتاليتان
Cycle
Préparatoire
Intégré
en
هندسة
في
مدمج
تحضير
واألعمال سلك
األنظمة النظم املعلوماتية
واألعمال هندسة
 Ingénierieثالث سنوات دراسية متتالية بعد
des
Systèmes
سنوات"
ثالث
+
الباكالوريا
"شهادة
بعد
Ingénierie
des
Systèmes
ية
كترون
ل
واإل
املعلوماتية
اختيارات:
"شهادة الباكالوريا  +سنتان
Informatiques
Informatiques et Electroniques
 هندسة تطوير الويب واملحمولاسيتان"متتالية بعد
 Optionsثالث سنواتدردراسية
Ingénierie:
des
Systèmes
واألعمال هندسة النظم املعلوماتية
-Ingénierie
هندسة :الشبكات والنظم والسالمة du Développement Web
"شهادة الباكالوريا  +سنتان
Informatiques
ا-ختيارات
الكبيرة
الويبالبيانات
الصطناعي و
 -الذكاءet
Mobile:
واملحمول
دراسيتان"
Options
هندسةا تطوير
-Ingénierie
Réseaux, Systèmes
 هندسة الشبكات والنظم والسالمة et-Ingénierie des
du Développement
Web
Sécurité
et Mobile
 الذكاء االصطناعي والبيانات الكبيرة-Intelligence Artificielle et Big Data
-Ingénierie
des
Réseaux,
Systèmes
et
 Ingénierie des Systèmes Industrielsثالث سنوات دراسية متتالية بعد
واألعمال هندسة النظم الصناعية الذكية
Sécurité
"شهادة الباكالوريا  +سنتان
Intelligents
اختيار:
-Intelligence Artificielle et Big Data
: des Systèmes Industriels
الجودة
النظمالذكي ومر
اإلنتاج
واألعمال نظم
تان"متتالية بعد
 Optionثالث سنواتدرداسياسية
Ingénierie
اقبةالذكية
الصناعية
هندسة
ر
Systèmes
"شهادة الباكالوريا  +سنتان
Intelligentsde Production Intelligents
اختيار:
et
Contrôle
دراسيتان"
Option
: Qualité
نظم اإلنتاج الذكي ومراقبة الجودة
Systèmes de Production Intelligents
50
et Contrôle Qualité
50
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Architecture et Sécurité
Systèmes Informatiques

Systèmes Informatiques d'Aide à la
Décision

des

-

-

Ingénierie
Logicielle
développement Web

ملحق
تسمية مسالك التكوين
تسمية مسالك التكوين
الرقم
تاريخ انتهاء مدة اعتمادها
مددها
اسم املؤسسة
(باللغة الفرنسية /اللغة اإلنجليزية)
(باللغة العربية)
الترتيبي
نهاية السنة الجامعية
سنتان دراسيتان متتاليتان
Ingénierie
des
Systèmes
املعهد العالي للهندسة واألعمال هندسة النظم املعلوماتية
7
2022/2021
 Informatiquesبعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
اختيارات:
الخاص_ISGA-Marrakech
Options :
 هندسة اللوجسيال وتنمية الشبكة هندسة وسالمة النظم املعلوماتية et النظم املعلوماتية املساعدة علىاتخاذ القرار

8

نهاية السنة الجامعية
2022/2021

تاريخ انتهاء مدة اعتمادها

تسمية مسالك التكوين
مددها
(باللغة الفرنسية /اللغة اإلنجليزية)
سنتان دراسيتان متتاليتان
Physiothérapie
 Options :بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
- Physiothérapie du Sport
- Physiothérapie Pédiatrique
51
- Physiothérapie en Gériatrie
سنتان دراسيتان متتاليتان
Sciences alimentaires et nutrition
 Humaineبعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
سنتان دراسيتان متتاليتان
Kinésithérapie
بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
نهاية السنة الجامعية
2022/2021

نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2022/2021

سنتان دراسيتان متتاليتان
Orthophonie
بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"

ملحق

سنتان دراسيتان متتاليتان
Ingénierie des Systèmes Automatisés
املعهد العالي للهندسة واألعمال هندسة النظم اآللية
 Option :بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
اختيار:
الخاص _ISGA-Marrakech
األوتوماتيك الصناعي ومراقبة الجودة Automatique Industriel et Contrôle
Qualité

تسمية مسالك التكوين
اسم املؤسسة
(باللغة العربية)
الكلية الخاصة ملهن وتكنولوجيات العالج الفيزيائي
الصحة التابعة للجامعة الخاصة  -اختيارات:
مراكش تانسيفت الحوز
 العالج الفيزيائي الرياض ي العالج الفيزيائي لألطفال العالج الفيزيائي ألمراض الشيخوخةمعهد الدراسات العليا شبه الطبية علوم الغذاء والتغذية البشرية
للجنوب_IHEPS
معهد الدراسات العليا شبه الطبية الترويض الطبي
للجنوب_IHEPS

حقل علوم الصحة:

الرقم
الترتيبي
1

2

3

4

معهد الدراسات العليا شبه الطبية تقويم النطق
للجنوب_IHEPS
نهاية السنة الجامعية
2022/2021
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حقل  :التسيير-التدبير-التجارة-التواصل
الرقم
اسم املؤسسة
الترتيبي
الخاصةصـلعلوم
1
التابعةـر
التدبير التدبيـ
ـة لعلــوم
الكليةـة الخا
الكليـ
الدوليةـة ألكاديــر-
ـة للجامعــة الدوليـ
التابعـ
للجامعة
Universiapolis
Universiapolis
ألكادير -
التابعةـر
التدبير التدبيـ
ـة لعلــوم
الكليةـة الخا
الكليـ
الخاصةصـلعلوم
2
ـر-
ـة للجامعــة الدوليــة ألكاديـ
التابعـ
الدولية
للجامعة
Universiapolis
Universiapolisألكادير
التابعةـر
التدبير التدبيـ
ـة لعلــوم
الكليةـة الخا
الكليـ
الخاصةصـلعلوم
3
ـر-
ـة للجامعــة الدوليــة ألكاديـ
التابعـ
الدولية
للجامعة
Universiapolis
Universiapolisألكادير
التابعةـر
التدبير التدبيـ
ـة لعلــوم
الكليةـة الخا
الكليـ
الخاصةصـلعلوم
4
ـر-
ـة للجامعــة الدوليــة ألكاديـ
التابعـ
الدولية
للجامعة
Universiapolis
Universiapolisألكادير
5
الخاصةصـلعلوم
التابعةـر
التدبير التدبيـ
ـة لعلــوم
الكليةـة الخا
الكليـ
الدولية-
ألكاديــر
لدوليــةـة ألكاديـ
ـة للجامعـعــةـة ا الدوليـ
ـة للجام
ـر-
التابعـ
للجامعة
Universiapolis
Universiapolis
Universiapolisألكادير
خاصةصـلعلوم
6
التابعةـر
التدبير التدبيـ
ـة لعلــوم
الكليةـة ال الخا
الكليـ
ـر-
ـة للجامعــة الدوليــة ألكاديـ
التابعـ
الدولية
للجامعة
Universiapolis
Universiapolisألكادير
التابعةـر
التدبير التدبيـ
املؤسسةـوم
ـة لعلـ
الكليةـة الخا
الرقم الكليـ
صـلعلوم
الخاصة
7
اسم
الترتيبي التابعــة للجامعــة الدوليــة ألكاديــر-
الدولية
للجامعة
Universiapolisألكادير
Universiapolis

8

تسمية مسالك التكوين
(باللغة العربية)
تدبير املؤسسات الصحية

التسويق والتدبير التجاري

اللوجيستيك

املعلوميات

ملحق
مدينة أكادير
تسمية مسالك التكوين
مددها
(باللغة الفرنسية /اللغة اإلنجليزية)
سنتان دراسيتان متتاليتان
Management des Etablissements de
 Santéبعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
سنتان دراسيتان متتاليتان
Marketing et Gestion Commerciale
بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
سنتان دراسيتان متتاليتان
Logistique
بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
سنتان دراسيتان متتاليتان
Informatique
بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"

تاريخ انتهاء مدة اعتمادها
نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2022/2021

سنتان دراسيتان متتاليتان
Gestion des Ressources Humaines
بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"

تدبير املوارد البشرية

نهاية السنة الجامعية
2022/2021

املالية ومراقبة التدبير

نهاية السنة الجامعية
2023/2022

مدةالجامعية
السنة
اعتمادها
نهايةانتهاء
تاريخ
2022/2021

نهاية السنة الجامعية
2022/2021

تسمية مسالك التكوين
املالية والبنك
(باللغة العربية)
53

Administration des Entreprises
Options :
- Gestion Commerciale
- Comptabilité et Finance

ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا

سنتان دراسيتان متتاليتان
Finance Contrôle de Gestion
بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
ملحق
تسمية مسالك
مددها متتاليتان
سنتان دراسيتان
التكوينFinance
et Banque
(باللغة الفرنسية /اللغة اإلنجليزية) بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"

الكلية الخاصة لعلوم التدبير التابعة إدارة أعمال املقاوالت
الدولية اختيارات:
للجامعة
 التسيير التجاريألكاديرUniversiapolis-
 املحاسبة واملالية املالية والبنك- Finance et Banque
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تسمية مسالك التكوين
الرقم
اسم املؤسسة
(باللغة العربية)
الترتيبي
الرقم
تسمية مسالك التكوين
Universiapolisاملؤسسة
ألكادير اسم
(باللغة العربية)
الترتيبي
التدبير التدبيـ
Universiapolisـومـة لعلـ
كادير الخا
الكليــة
التابعةـر إدارة أعمال املقاوالت
الخاصةصـلعلوم
الكلية
8
أل
ـة للجامعــة الدوليــة ألكاديـ
التابعـ
الدوليةـر اختيارات:
للجامعة
املقاوالت
كاديرالخاصة
ألالكلية
8
Universiapolisلعلوم التدبير التابعة إدارة أعمال يالتجار
التسيير
Universiapolisالدولية اختيارات:
للجامعة
املحاسبة واملالية
التجاري
ألكاديرUniversiapolis-
التسييروالبنك
 -املاليةاألمنيواملالية
املحاسبة
الخاصـللقانون
ـة للقانــو
املدرســة
والعلومن -التدبير
املدرسة الخاصة
9
والعلــوم السياســية واإلنســانية  -املالية والبنك
التابعة
واإلنسانية
السياسية
لدوليـنـة ألكاديـ
ـة للجامعــة
التابعـ
الدوليةـر التدبير األمني
والعلوم
الخاصة اللقانو
املدرسة
9
للجامعة
Universiapolisواإلنسانية التابعة
السياسية
Universiapolisألكادير
الدولية
للجامعة
ـو
ـ
ن
ـة للقا
ـ
ص
الخا
ـة
ـ
س
املدر
ن
والعلومن الحكامة الترابية والتنمية الجهوية
للقانو
الخاصة
املدرسة
10
Universiapolisكادير
أل
ـية واإلنســانية
السياسـ
ـوم
والعلـ
التابعة
واإلنسانية
السياسية
لدوليـنـة ألكاديـ
ـة للجامعــة
التابعـ
الدوليةـر الحكامة الترابية والتنمية الجهوية
والعلوم
الخاصة اللقانو
املدرسة
10
للجامعة
Universiapolis
واإلنسانية التابعة
السياسية
Universiapolisألكادير
الدولية
للجامعة
ـو
ـ
ن
ـة للقا
ـ
ص
الخا
ـة
ـ
س
املدر
ن
والعلومن تواصل املنظمات
للقانو
الخاصة
املدرسة
11
Universiapolisكادير
أل
ـية واإلنســانية
السياسـ
ـوم
والعلـ
التابعة
واإلنسانية
السياسية
لدوليـنـة ألكاديـ
ـة للجامعــة
التابعـ
الدوليةـر تواصل املنظمات
والعلوم
الخاصة اللقانو
املدرسة
11
للجامعة
Universiapolisواإلنسانية التابعة
السياسية
Universiapolisألكادير
الدولية
للجامعة
ـ
س
ـة لل
ـ
ص
الخا
ـا
ـ
ي
ـة
املدرسـ
ـياحة إدارة األعمال السياحية
للسياحة
الخاصة
يا
العل
املدرسة
12
تسمية مسالك التكوين
الرقم ألكادير
Universiapolisيــة التابعــةوالتكنولوجيــا الفندق
التابعة
الفندقية
والتكنولوجيااسم املؤسسة
العربية)
(باللغة
الخاصة ألكاديـ
املدرسةـة العلياالدوليــة
الترتيبي للجامعـ
السياحية
للسياحةـر إدارة األعمال
12
الدولية
للجامعة
UniversiapolisUniversiapolisألكادير
الفندقية التابعة
والتكنولوجيا
الدولية
للجامعة
الكلية الخاصة لعلوم التدبير التابعة إدارة أعمال املقاوالت
8
الدولية اختيارات:
للجامعة
 التسيير التجاريألكاديرUniversiapolis-
 املحاسبة واملالية املالية والبنكتاريخ انتهاء مدة اعتمادها

ملحق
تسمية مسالك التكوين
مددها
(باللغة ملحق
الفرنسية /اللغة اإلنجليزية)
تسمية مسالك التكوين
مددها
(باللغة الفرنسية /اللغة اإلنجليزية)
 Administration des Entreprisesثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا
Options :
 Administrationثالث سنوات دراسية متتالية بعد
des Entreprises
- Gestion Commerciale
شهادة الباكالوريا
Options
:
- Comptabilité
et Finance
Gestion Commerciale
-- Finance
et Banque
-Management
Comptabilitéde
et la
Finance
سنتان دراسيتان متتاليتان
Sécurité
 - Finance et Banqueبعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
سنتان دراسيتان متتاليتان
Management de la Sécurité
بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
سنتان دراسيتان متتاليتان
بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
سنتان دراسيتان متتاليتان
بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
سنتان دراسيتان متتاليتان
Communication des Organisations
بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
سنتان دراسيتان متتاليتان
Communication des Organisations
بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"

نهاية السنة الجامعية
2023
اعتمادها
/2022مدة
تاريخ انتهاء
نهاية السنة الجامعية
2023/2022
نهاية السنة الجامعية
2023/2022

ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
الباكالوريا
شهادةمددها
ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا
ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا

نهاية السنة الجامعية
2023/2022
نهاية السنة الجامعية
2023/2022

تاريخ انتهاء مدة اعتمادها

نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2022/2021

ملحق
Management Touristique
تسمية مسالك التكوين
/اللغة اإلنجليزية)
(باللغة الفرنسية
Management
Touristique
54

Administration des Entreprises
54
Options :
- Gestion Commerciale
- Comptabilité et Finance
- Finance et Banque
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تسمية مسالك التكوين
الرقم
اسم املؤسسة
العربية)
(باللغة
الترتيبي
الرقم
التكوين
مسالك
تسمية
اسم املؤسسة
الترتيبي ألكاديرUniversiapolis-
(باللغة العربية)
الخاصةـة للسـ
صـ
العليـاا الخا
املدرسة العليـ
كاديرـة
املدرسـ
ـياحة التسويق والعالقات العمومية
للسياحة
13
Universiapolisأل
ــ  التابعـ
الفندقية
والتكنولوجي�اـ 
التابعة
دقية
العليا الفن
والتكنولوجيا
للسياحةـة التسويق والعالقات العمومية
الخاصة
املدرسة
13
ألكاديــر
الدوليــة
للجامعةــ 
 Universiapolisالفندقية الدوليةللجامعة
التابعة
والتكنولوجيا
ألكاديرUniversiapolis-
الدولية
للجامعة
التجارة والتدبير
األعمال
مدرسة التدبير و إدارة
14
Universiapolisألكادير
اختيار
التجارةات:والتدبير
مدرسة التدبير و إدارة األعمال
14
ات:ومراقبة التسيير
املالية
اختياروالتواصل
التسيير
التسويقومراقبة
 املاليةوتسيير قاعدة
اللوجيستيك
والتواصل
 التسويقالبياناتاللوجيستيك وتسيير قاعدة
البيانات
حقل  :علوم املهندس –العلوم والتقنيات
تسمية مسالك التكوين
الرقمعلوم املهندس –العلوم والتقنيات
حقل :
اسم املؤسسة
العربية)
(باللغة
الترتيبي
التكوين
مسالك
تسمية
الرقم
اسم املؤسسة
1
امليكانيكيةالعربية)
الترتيبي املدرسة الخاصة املتعددة التقنيات الهندسة (باللغة
التقنيات اختيار:
للجامعة الدولية
املدرسة التابعة
ألكادير
الهندسة امليكانيكية
الخاصة املتعددة
1
الصيانة امليكانيكية
Universiapolisللجامعة الدولية اختيار:
كادير التابعة
ألألكادير
الصيانة امليكانيكية
ألكاديرUniversiapolis-
حقل  :علوم الصحة
تسمية مسالك التكوين
الرقم
اسم املؤسسة
(باللغة العربية)
الترتيبي
كلية املهارات الحركية وإعادة التأهيل إعادة التأهيل واإلصالح
1
الوظيفي التابعة للجامعة الدولية اختيار:
الترويض الطبي
ألكاديرUniversiapolis-

حقل  :التسيير-التدبير-التجارة-التواصل
تسمية مسالك التكوين
الرقم
اسم املؤسسة
(باللغة العربية)
الترتيبي
معهد الدراسات العليا املحاسباتية التسويق واالستراتيجية الرقمية
1
واملالية HECF

ملحق
ملحق مسالك التكوين
تسمية
مددها
اإلنجليزية)
/اللغة
الفرنسية
التكوين
مسالك
(باللغةتسمية
مددها
(باللغة الفرنسية /اللغة اإلنجليزية)
سنتان دراسيتان متتاليتان
Marketing et Relations Publiques
سنوات"
الباكالوريا +ثالث
 Marketing et Relations Publiquesبعد "شهادة
متتاليتان
سنتان دراسيتان
بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
سنتان دراسيتان متتاليتان
Commerce et Management
سنوات"
الباكالوريا +ثالث
 Commerceبعد "شهادة
Options : et Management
متتاليتان
سنتان دراسيتان
Finance: et contrôle de gestion
 -Optionsبعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
Marketing
et communication
- Finance
et contrôle
de gestion
Logistique etetcommunication
gestion de plate- Marketing
Forme
- Logistique
et gestion de plateForme

تاريخ انتهاء مدة اعتمادها
تاريخ انتهاء مدة اعتمادها
نهاية السنة الجامعية
السنة2022
نهاية/2021
الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
السنة2022
نهاية/2021
الجامعية
2022/2021

مددها

تاريخ انتهاء مدة اعتمادها
تاريخ انتهاء مدة اعتمادها
نهاية السنة الجامعية
السنة2023
نهاية/2022
الجامعية
2023/2022

تاريخ انتهاء مدة اعتمادها

ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا

تاريخ انتهاء مدة اعتمادها

نهاية السنة الجامعية
2023/2022

تسمية مسالك التكوين
مددها
اإلنجليزية)
/اللغة
الفرنسية
التكوين
مسالك
(باللغةتسمية
مددها
ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
Génie
Mécanique
اإلنجليزية)
(باللغة الفرنسية /اللغة
اسيتان"
الباكالوريار +
" Génieشهادة
OptionMécanique
:
سنتان در
متتالية بعد
اسية
ثالث سنوات د
Maintenance
Mécanique
" Optionشهادة الباكالوريا  +سنتان دراسيتان"
:
ملحق
Maintenance Mécanique
تسمية مسالك التكوين
(باللغة الفرنسية /اللغة اإلنجليزية)
Rééducation et Réhabilitation
55
Option :
55
Kinésithérapie
مدينة مكناس
تسمية مسالك التكوين
مددها
(باللغة الفرنسية /اللغة اإلنجليزية)
سنتان دراسيتان متتاليتان
Marketing et Stratégie Digitale
بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"

نهاية السنة الجامعية
2022/2021
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1

كلية املهارات الحركية وإعادة التأهيل إعادة التأهيل واإلصالح
الوظيفي التابعة للجامعة الدولية اختيار:
الترويض الطبي
ألكاديرUniversiapolis-

حقل  :التسيير-التدبير-التجارة-التواصل
تسمية مسالك التكوين
الرقم
اسم املؤسسة
(باللغة العربية)
الترتيبي
معهد الدراسات العليا املحاسباتية التسويق واالستراتيجية الرقمية
1
واملالية HECF
معهد الدراسات العليا املحاسباتية التدبير واملنظمات
2
اختيارات:
واملالية HECF
 املحاسبة والتسيير املالية والبنك التسويق والتجارةمعهد الدراسات العليا املحاسباتية تدبير املنظمات املالية
3
واملالية HECF
معهد الدراسات العليا املحاسباتية االفتحاص والخبرة
4
اختياري:
واملالية HECF
 االفتحاص والخبرة املحاسباتيةالتكوين نظم
وحكامة
االفتحاص مسالك
 تسميةالرقم
اسم املؤسسة
املعلومات
(باللغة العربية)
الترتيبي
مدرسة الدراسات العليا التجارية التجارة
5
واملعلوماتيةHECI -

6

املدرسة العليا للهندسة املدنية هندسة تدبير املوارد البشرية
اختيار:
والتكنولوجيا الحديثة ESGCNT -
تدبير املوارد البشرية

حقل  :علوم املهندس –العلوم والتقنيات
تسمية مسالك التكوين
الرقم
اسم املؤسسة
(باللغة العربية)
الترتيبي
املدرسة العليا للهندسة املدنية الهندسة املدنية
1
والتكنولوجيا الحديثة ESGCNT -

Rééducation et Réhabilitation
Option :
Kinésithérapie
مدينة مكناس

ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا

ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا

نهاية السنة الجامعية
2023/2022

نهاية السنة الجامعية
2023/2022

تسمية مسالك التكوين
تاريخ انتهاء مدة اعتمادها
مددها
(باللغة الفرنسية /اللغة اإلنجليزية)
نهاية السنة الجامعية
سنتان دراسيتان متتاليتان
Marketing et Stratégie Digitale
2022/2021
بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
نهاية السنة الجامعية
 Management et Organisationsثالث سنوات دراسية متتالية بعد
2023/2022
شهادة الباكالوريا
Options :
- Comptabilité et Gestion
- Finance et Banque
- Marketing et Commerce
نهاية السنة الجامعية
 Management des Organisationsسنتان دراسيتان متتاليتان بعد "شهادة
2022/2021
الباكالوريا +ثالث سنوات"
Financières
نهاية السنة الجامعية
 Audit et Expertiseسنتان دراسيتان متتاليتان بعد "شهادة
2022/2021
الباكالوريا +ثالث سنوات"
Options :
- Audit et Expertise comptable
ملحق
التكوين- Audit
et Gouvernance
des
تسمية مسالك
تاريخ انتهاء مدة اعتمادها
مددها
)Systèmes
 d’Informationsاإلنجليزية
(باللغة الفرنسية /اللغة
56
Commerce

des

مدتها

نهاية السنة الجامعية
2022/2021

تاريخ انتهاء مدة اعتمادها

خمس سنوات دراسية بعد شهادة
الباكالوريا تتوزع على الشكل التالي:

 Ingénierieسنتان دراسيتان متتاليتان بعد "شهادة
Management
الباكالوريا +ثالث سنوات"
Ressources Humaines
Option :

Management des Ressources Humaines

تسمية مسالك التكوين
(باللغة الفرنسية/اللغة اإلنجليزية)
Génie Civil
نهاية السنة الجامعية
2025/2024
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تدبير املوارد البشرية

حقل  :علوم املهندس –العلوم والتقنيات
تسمية مسالك التكوين
الرقم
اسم املؤسسة
(باللغة العربية)
الترتيبي
املدرسة العليا للهندسة املدنية الهندسة املدنية
1
والتكنولوجيا الحديثة ESGCNT -

املدرسة العليا للهندسة املدنية الهندسة امليكانيكية
2
تسمية مسالك التكوين
الرقم
املؤسسة
والتكنولوجيااسم
ESGCNT
الحديثة _
(باللغة العربية)
الترتيبي

حقل  :التسيير-التدبير-التجارة-التواصل
تسمية مسالك التكوين
الرقم
اسم املؤسسة
(باللغة العربية)
الترتيبي
املعهد األورومتوسطي للعلوم قانون األعمال واملالية
1
للجامعة
التابع
السياسة
األورومتوسطية لفاس UEMF-
2
املدرسة األورومتوسطية للتدبير املالية والتدقيق وإدارة األداء
التابعة للجامعة األورومتوسطية اختياري:
 التدقيق وإدارة األداءلفاسUEMF-
 -مالية املقاوالت

3

املدرسة األورومتوسطية للتدبير املالية والتدقيق وإدارة األداء
التابعة للجامعة األورومتوسطية اختياري:
 التدقيق وإدارة األداءلفاسUEMF-
 -مالية املقاوالت

Option :
Management des Ressources Humaines

تسمية مسالك التكوين
(باللغة الفرنسية/اللغة اإلنجليزية)
Génie Civil

ملحق
Génie Mécanique
تسمية مسالك التكوين
(باللغة الفرنسية/اللغة اإلنجليزية)
57

مدينة فاس

تاريخ انتهاء مدة اعتمادها
نهاية السنة الجامعية
2025/2024

مدتها

نهاية السنة الجامعية
2022/2021

نهاية السنة الجامعية
2025/2024

نهاية السنة الجامعية
2022/2021

تاريخ انتهاء مدة اعتمادها

نهاية السنة الجامعية
اعتمادها
مدة
تاريخ انتهاء
2025
/2024

خمس سنوات دراسية بعد شهادة
الباكالوريا تتوزع على الشكل التالي:
 سنتان دراسيتان كسلك تحضيريمدمج؛
 ثالث سنوات دراسية كسلكللتخصص.
خمس سنوات دراسية بعد شهادة
مدتها
على الشكل التالي:
الباكالوريا تتوزع
 سنتان دراسيتان كسلك تحضيريمدمج؛
 ثالث سنوات دراسية كسلكللتخصص.

تسمية مسالك التكوين
مددها
(باللغة الفرنسية /اللغة اإلنجليزية)
سنتان دراسيتان متتاليتان
Droit des Affaires et Finance
بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
la

la

la

la

 Finance, Audit et Pilotage deخمس سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا
Performance
Options :
- Audit et Pilotage de
Performance
- Finance d'Entreprise
سنتان دراسيتان متتاليتان
Finance, Audit et Pilotage de
 Performanceبعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
Options :
- Audit et Pilotage de
Performance
Finance d'Entreprise
-

4924
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2

الرقم
الترتيبي
3
الرقم
الترتيبي

7

4

8

املدرسة األورومتوسطية للتدبير
التابعة للجامعة األورومتوسطية
لفاسUEMF-

اسم املؤسسة

املدرسة األورومتوسطية للتدبير
اسم املؤسسة
التابعة للجامعة األورومتوسطية
لفاسUEMF-
الكلية األورومتوسطية للعلوم
اإلنسانية واالجتماعية التابعة
األورومتوسطية
للجامعة

9

UEMFلفاس
األورومتوسطية للتدبير
املدرسة
التابعة للجامعة األورومتوسطية
األورومتوسطية للعلوم
الكليةUEMF-
لفاس
التابعة
اإلنسانية واالجتماعية
األورومتوسطية
للجامعة
لفاسUEMF-
الكلية األورومتوسطية

للعلوم

10

5

األورومتوسطية التابعة
اإلنسانية واالجتماعية
للتدبير
املدرسة
األورومتوسطية
للجامعة للجامعة األورومتوسطية
التابعة
UEMFلفاسUEMF-
لفاس
الكلية األورومتوسطية للعلوم
اإلنسانية واالجتماعية التابعة
األورومتوسطية
للجامعة
لفاسUEMF-

6

املدرسة األورومتوسطية للتدبير
التابعة للجامعة األورومتوسطية
لفاسUEMF-

املالية والتدقيق وإدارة األداء
اختياري:
 التدقيق وإدارة األداء مالية املقاوالتتسمية مسالك التكوين
(باللغة العربية)
وإدارة األداء
التكوين
والتدقيقمسالك
املالية تسمية
اختياري( :باللغة العربية)
 التدقيق وإدارة األداءاملقاوالتاملجتمع
مالية ورهانات
الصحةاختيارات:
 -السوسيولوجيا

 Finance, Audit et Pilotage de laخمس سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا
Performance
Options :
 de laملحق
- Audit et Pilotage
تسمية مسالك التكوين
Performance
مددها
d'Entrepriseاإلنجليزية
الفرنسية /اللغة
- )Finance
(باللغة ملحق
سنتان دراسيتان متتاليتان
التكوينFinance,
مسالكAudit
et Pilotage
 de laتسمية
مددها
 Performanceبعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
(باللغة الفرنسية /اللغة اإلنجليزية)
Options :
سنتان دراسيتان متتاليتان
Santé
et Enjeux
Société de la
- Audit
et dePilotage
 Optionsبعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
:
Performance
- - Sociologie
Finance d'Entreprise

Communication
 -Marketingخمس سنوات دراسية متتالية بعد
et Business 58
التواصلوتطوير األعمال
التسويق-Développement
Management
اختياريشهادة الباكالوريا
التدبير:
 Sciencesثالث سنوات دراسية متتالية بعد
واالجتماعية
اإلنسانية
العلوموالتطوير التجاري
Options :Humaines et Sociales
التسويق
" - Marketing et Développementشهادة الباكالوريا  +خمس سنوات
 التسويق اإللكتروني والتواصلدراسية"
الرقمي
Commercial
- E-Marketing et Communication
 Gestionثالث سنوات دراسية متتالية بعد
de
تدبير مشاريع البيئة واالقتصاد Projets
Digitale
الدائري
الباكالوريا
Environnementaux
تتاليتان
شهادةاسيتان م
Marketing
etet Economie
Business
التسويق وتطوير األعمال
سنتان در
 Circulaireبعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
اختياري:
Développement
 التسويق والتطوير التجاريOptions :
 Traductionثالث سنوات دراسية متتالية بعد
الترجمة- Marketing et Développement
التسويق اإللكتروني والتواصل
شهادة الباكالوريا
الرقمي
Commercial
- E-Marketing et Communication
Digitale
 Sciences de Gestionثالث سنوات دراسية متتالية بعد
علوم التدبير
شهادة الباكالوريا
Option :
اختيار:
تدبير املقاوالت
Gestion des Entreprises 60
59

نهاية السنة الجامعية
2025/2024

تاريخ انتهاء مدة اعتمادها
نهاية السنة الجامعية
تاريخ انتهاء مدة اعتمادها
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2025/2024
نهاية السنة الجامعية
2023/2022

نهاية السنة الجامعية
السنة2023
نهاية/2022
الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2023/2022

نهاية السنة الجامعية
2023/2022
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الرقم
الترتيبي

الرقم
الترتيبي
7

7

8

8

9

9

10

10

اسم املؤسسة

اسم املؤسسة

الكلية األورومتوسطية للعلوم
اإلنسانية واالجتماعية التابعة
األورومتوسطية
للجامعة
األورومتوسطية للعلوم
الكليةUEMF-
لفاس
اإلنسانية واالجتماعية التابعة

األورومتوسطية
للجامعة األورومتوسطية للعلوم
الكلية
لفاس
UEMFواالجتماعيةاإلنسانية
التابعة
األورومتوسطية
للجامعة
األورومتوسطية للعلوم
الكليةUEMF-
لفاس
األورومتوسطية التابعة
اإلنسانية واالجتماعية
للعلوم
الكلية
األورومتوسطية
للجامعة
واالجتماعية
اإلنسانية
التابعة
UEMFلفاس
األورومتوسطية
للجامعة
األورومتوسطية للعلوم
الكليةUEMF-
لفاس
اإلنسانية واالجتماعية التابعة
للعلوم
األورومتوسطية
الكلية
األورومتوسطية
للجامعة
واالجتماعية
اإلنسانية
التابعة
UEMFلفاس
األورومتوسطية
للجامعة
األورومتوسطية للعلوم
لكليةUEMF-
الفاس
اإلنسانية واالجتماعية التابعة
األورومتوسطية
للجامعة
لفاسUEMF-

تسمية مسالك التكوين
(باللغة العربية)
تسمية مسالك التكوين
(باللغة العربية)
الصحة ورهانات املجتمع
اختيارات:
 السوسيولوجياورهانات املجتمع
الصحةالتواصل
ات:
اختيارالتدبير
السوسيولوجيا واالجتماعية
العلوم اإلنسانية التواصل التدبيرالعلوم اإلنسانية واالجتماعية

Gestion
de
Environnementaux et
Circulaire
Gestion
de
Environnementaux et
Traduction
Circulaire
Traduction

تاريخ انتهاء مدة اعتمادها

تاريخ انتهاء مدة اعتمادها
نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2022/2021
ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
"شهادة الباكالوريا  +خمس سنوات
دراسية"
ثالث سنوات دراسية متتالية بعد

سنوات
اسيةخمس
الباكالوريا +
متتالية بعد
"شهادةسنوات د
ثالث
ر
شهادةراسية"
د
الباكالوريا
ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
الباكالوريا
متتالية بعد
شهادةدراسية
ثالث سنوات
شهادة الباكالوريا
ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا

نهاية السنة الجامعية
2023/2022
نهاية السنة الجامعية
السنة2023
نهاية/2022
الجامعية
2023/2022
نهاية السنة الجامعية
السنة2023
نهاية/2022
الجامعية
2023/2022
نهاية السنة الجامعية
2023/2022

ملحق
تسمية مسالك التكوين
مددها
(باللغة الفرنسية /اللغة اإلنجليزية)
ملحق
تسمية مسالك التكوين
مددها
(باللغة الفرنسية /اللغة اإلنجليزية)
سنتان دراسيتان متتاليتان
Santé et Enjeux de Société
 Options :بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
- Sociologie
سنتان دراسيتان متتاليتان
et Enjeux de Société
-Santé
Communication
 Optionsبعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
:
- Management
-Sciences
Sociologie
Humaines et Sociales
- Communication
- Management
Sciences Humaines et Sociales

تدبير مشاريع البيئة واالقتصاد Projets
الدائري
Economie
تدبير مشاريع البيئة واالقتصاد Projets
الترجمةي
Economie
الدائر

الترجمة

60

60
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الرقم
الترتيبي
11

12

13

اسم املؤسسة

Supply Chain Management
Banque, Finance et Assurance
Commerce, Vente et Distribution
Logistique et Transport

تاريخ انتهاء مدة اعتمادها

خمس سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا
ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا
ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا

نهاية السنة الجامعية
2022/2021

نهاية السنة الجامعية
2025/2024
نهاية السنة الجامعية
2023/2022
نهاية السنة الجامعية
2023/2022

سنتان دراسيتان متتاليتان
Management du Développement
 Territorialبعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"

ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا

نهاية السنة الجامعية
2022/2021

Architecture du Paysage

نهاية السنة الجامعية
2025/2024

نهاية السنة الجامعية
2023/2022

ملحق
تسمية مسالك التكوين
تسمية مسالك التكوين
مددها
(باللغة الفرنسية /اللغة اإلنجليزية)
(باللغة العربية)
سنتان دراسيتان متتاليتان
التسيير والتثمين السياحي للتراث Gestion et Valorisation Touristique
 duبعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
Patrimoine
Euroاألورومتوسطي
Méditérannéen
تدبير السالسل اللوجيستية
املالية والبنك والتأمين

14

15

16

17

18

الكلية األورومتوسطية للعلوم
اإلنسانية واالجتماعية التابعة
األورومتوسطية
للجامعة
لفاسUEMF-
املدرسة الخاصة للتدبير لفاس
التابعة للجامعة الخاصة لفاس UPF-
املدرسة الخاصة للتدبير لفاس
التابعة للجامعة الخاصة لفاسUPF-

املدرسة الخاصة للتدبير لفاس التجارة والبيع والتوزيع
التابعة للجامعة الخاصة لفاسUPF-

املدرسة الخاصة للتدبير لفاس اللوجيستيك والنقل
التابعة للجامعة الخاصة لفاسUPF-

املدرسة الخاصة للتدبير لفاس تدبير التنمية املجالية
التابعة للجامعة الخاصة لفاسUPF-

املدرسة العليا الخاصة ملهن هندسة املناظر الطبيعية
الهندسة الداخلية والبناء التابعة
للجامعة الخاصة لفاسUPF-

املدرسة

العليا

الخاصة

ملهن التعمير وإعداد التراب
Urbanisme et Aménagement

نهاية السنة الجامعية

خمس سنوات دراسية بعد شهادة
الباكالوريا موزعة على الشكل التالي:
 سنتان دراسيتان كسلك تحضيريمدمج ؛
 ثالث سنوات دراسية كسلكللتخصص.
خمس سنوات دراسية بعد شهادة
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املدرسة الخاصة للتدبير لفاس تدبير التنمية املجالية
التابعة للجامعة الخاصة لفاسUPF-

16

17

لالتصاالت تسيير املوارد البشرية
العليا
املدرسة
لالتصاالت تسيير املوارد البشرية
العليا
املدرسة
SUPTEMA
والتدبير_
والتدبير_SUPTEMA
املدرسة العليا للتدبير والتجارة املالية والتدبير

تسمية مسالك التكوين
اسم املؤسسة
التكوين
مسالك
تسمية
العربية)
(باللغة
املؤسسة
اسم
العربية)
الخاصة التابعة
الداخلية والبناء
(باللغةراب
ملهن التعمير وإعداد الت
الهندسة العليا
املدرسة
 UPFالتابعةوالبناء
الداخليةلفاس
الهندسة الخاصة
للجامعة
للجامعة الخاصة لفاسUPF-

املدرسة العليا الخاصة ملهن هندسة املناظر الطبيعية
الهندسة الداخلية والبناء التابعة
للجامعة الخاصة لفاسUPF-

الرقم
الرقم
الترتيبي
الترتيبي
18

19
19

20
20

21
21

22
22

23
23

والتجارة املالية والتدبير
العليا للتدبير
واملدرسة
Sup-Management
اإلعالميات_
واإلعالميات_Sup-Management
املدرسة العليا للتدبير والتجارة التسويق والتواصل
والتجارة التسويق والتواصل
العليا للتدبير
املدرسة
Sup-Management
واإلعالميات_
واإلعالميات_Sup-Management
املدرسة العليا للتدبير والتجارة التدبير الدولي
والتجارة التدبير الدولي
العليا للتدبير
واملدرسة
Sup-Management
اإلعالميات_
Sup-Management
اإلعالميات_
والتجارة هندسة السياحة والضيافة والترفيه
العليا للتدبير
واملدرسة
هندسةي:السياحة والضيافة والترفيه
املدرسة
العليا للتدبير
والتجارة اختيار
Sup-Management
واإلعالميات_
اختياريواإلعالميات_Sup-Management
التدبير :السياحي والترفيهي
والترفيهي
السياحيالفندقية
التدبيراألنشطة
 -تدبير -تدبير األنشطة الفندقية

نهاية السنة الجامعية
2022/2021

سنتان دراسيتان متتاليتان
Management du Développement
 Territorialبعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
Architecture du Paysage

نهاية السنة الجامعية
الجامعية
السنة2023
نهاية/2022
السنة2023
نهاية/2022
الجامعية
الجامعية
السنة2023
نهاية/2022
السنة2023
نهاية/2022
الجامعية
الجامعية
السنة2022
نهاية/2021
2022/2021

نهاية السنة الجامعية
الجامعية
السنة2022
نهاية/2021
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
السنة الجامعية
2023
نهاية/2022
2023/2022

تاريخ انتهاء مدة اعتمادها
تاريخ انتهاء مدة اعتمادها
السنة2025
نهاية/2024
الجامعية
2025/2024

نهاية السنة الجامعية
2025/2024
ملحق
ملحق مسالك التكوين
تسمية
التكوين
مسالك
(باللغةتسمية
اإلنجليزية)
/اللغة
الفرنسية
/اللغةetاإلنجليزية)
(باللغة الفرنسية
Territorial
Urbanisme
Aménagement
Territorial
61

للتخصص.
اسيتانكسلك
سنواتددرراسية
متتاليتان
 ثالثسنتانمتتاليتان
سنتان دراسيتان
سنوات"
الباكالوريا +ثالث
بعد "شهادة
بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
متتالية بعد
شهادةدراسية
ثالث سنوات
الباكالوريا
شهادة الباكالوريا

مدمج؛
كسلك للتخصص.
 -ثالث سنوات دراسية

خمس سنوات دراسية بعد شهادة
الباكالوريا موزعة على الشكل التالي:
 سنتان دراسيتان كسلك تحضيريمدمج ؛
 ثالث سنوات دراسية كسلكمددها
للتخصص.
مددها
التالي:
موزعةرعلى
الباكالوريا
الشكلشهادة
اسية بعد
سنوات د
خمس
موزعة
تانعلى الشكل التالي:ي
تحضير
كسلك
الباكالوريادراسي
 سنتانكسلك تحضيري
 سنتان دراسيتانمدمج؛
Gestion des Ressources Humaines
Gestion des Ressources Humaines
Finance et Management
Finance et Management
Marketing et Communication
Marketing et Communication

ثالث سنوات د اسية متتالية بعد
ر
متتالية بعد
شهادةدراسية
ثالث سنوات
الباكالوريا

 Management Internationalثالث شهادة الباكالوريا
متتالية بعد
اسية
د
سنوات
ر
متتالية بعد
شهادةدراسية
 Management Internationalثالث سنوات
الباكالوريا
الباكالوريا
متتاليتان
شهادةاسيتان
Ingénierie du Tourisme, Hôtellerie
سنتان در
متتاليتان
سنتان در
سنوات"
اسيتانا +ثالث
الباكالوري
 Ingénierieبعد "شهادة
et Loisirs du Tourisme, Hôtellerie
 etبعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
Loisirs:
Options
Options
:
- Management
du tourisme et
- loisirs
Management du tourisme et
loisirs
- Management
des activités
- hôtelières
Management des activités
hôtelières
62
62
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املدرسة العليا للتدبير والتجارة الهندسة التجارية
واإلعالميات_Sup-Management

25

تاريخ انتهاء مدة اعتمادها

ملحق
تسمية مسالك التكوين
مددها
(باللغة الفرنسية /اللغة اإلنجليزية)
Logistique et Transport
سنتان دراسيتان متتاليتان
بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
Ingénierie Commerciale
سنتان دراسيتان متتاليتان
بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"

26

تسمية مسالك التكوين
الرقم
اسم املؤسسة
(باللغة العربية)
الترتيبي
املدرسة العليا للتدبير والتجارة اللوجيستيك والنقل
24
واإلعالميات_Sup-Management

نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2022/2021

املدرسة العليا للتدبير والتجارة الهندسة املالية
واإلعالميات_Sup-Management

سنتان دراسيتان متتاليتان
Management Global Approfondi
بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"

سنتان دراسيتان متتاليتان
Ingénierie Financière
بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"

نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2023/2022

 Management et Organisationsثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا
Options :
- Comptabilité et Gestion
- Finance et Banque
- Marketing et Commerce
سنتان دراسيتان متتاليتان
Marketing et Stratégie Digitale
بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
Management des Organisations
سنتان دراسيتان متتاليتان
 Financièresبعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"

27

مدرسة الدراسات العليا املحاسباتية التدبير واملنظمات
اختيارات:
واملالية HECF
 املحاسبة والتسيير املالية والبنك التسويق والتجارةمدرسة الدراسات العليا املحاسباتية التسويق واالستراتيجية الرقمية
واملالية HECF -

نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2022/2021

ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا

نهاية السنة الجامعية
2022/2021

نهاية السنة الجامعية
2023/2022

تاريخ انتهاء مدة اعتمادها

نهاية السنة الجامعية
2022/2021

Gestion Générale

نهاية السنة الجامعية
2023/2022

سنتان دراسيتان متتاليتان

سنتان دراسيتان متتاليتان
Ingénierie et Management des
 Projetsبعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"

ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا

سنتان دراسيتان متتاليتان
Audit et Expertise
ملحق
 Options :بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
مسالك
تسمية
التكوين- Audit
et Expertise
Comptable
مددها
الفرنسية /اللغة اإلنجليزية
- )Audit
et
Gouvernance
(باللغةdes
Systèmes d’Informations
63
Commerce

املدرسة العليا للتدبير والتجارة التدبير العام املعمق
واإلعالميات_Sup-Management

28

29

30

مدرسة الدراسات العليا املحاسباتية تدبير املنظمات املالية
واملالية HECF

32

33

مدرسة الدراسات العليا املحاسباتية االفتحاص والخبرة
31
اختياري:
واملالية HECF
تسمية مسالك التكوين
الرقم
املحاسباتية
والخبرة
االفتحاص
اسم املؤسسة
 االفتحاص(باللغةالترتيبي
العربية)املعلومات
وحكامة نظم

مدرسة الدراسات العليا التجارية التجارة
واملعلوماتية_HECI

مدرسة الدراسات العليا التجارية هندسة وتدبير املشاريع
واملعلوماتية_HECI

34

العليا

35

في التدبير العام

معهد الد اسات
ر
التدبير_HEM

املعهد العالي للهندسة واألعمال نظم املعلومات وتدبير املقاولة
et

d’Information

Systèmes

نهاية السنة الجامعية
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32

33
الرقم
الترتيبي
24
34

مدرسة الدراسات العليا التجارية التجارة
واملعلوماتية_HECI

25
35

26

27

28

Systèmes d’Informations
 Commerceثالث سنوات دراسية متتالية بعد
شهادة الباكالوريا
ملحق
سنتان دراسيتان متتاليتان
Ingénierie
مسالك et
Management
التكوين
 desتسمية
 Projetsبعد "شهادة مددها
الباكالوريا +ثالث سنوات"
(باللغة الفرنسية /اللغة اإلنجليزية)
Logistique
et Transport
متتاليتانبعد
اسية متتالية
Générale
سنوات در
اسيتان
 Gestionثالثسنتان در
الباكالوريا
بعد "شهادةشهادة
ثالث سنوات"
الباكالوريا +
Ingénierie Commerciale
التجارية
الهندسة
سنتان دراسيتان متتاليتان
Systèmes
d’Information
et
وتدبير املقاولة
املعلومات
نظم
 Management d’Entrepriseبعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
اختيارات:
Options
املعلومات والهندسة املالية
 نظمسنتان دراسيتان متتاليتان
Ingénierie: Financière
الهندسة املالية
 نظم املعلومات واالفتحاص ومراقبة  - Système d'Information et Génieبعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"Financier
التسيير
سنتان دراسيتان متتاليتان
Management Global Approfondi
التدبير العام املعمق
 نظم املعلومات والتسويق والتجارة - Système d'Information, Audit etبعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
Contrôle de Gestion
 Management et Organisationsثالث سنوات دراسية متتالية بعد
التدبير واملنظمات
ملحق
Système
d'Information,
شهادة الباكالوريا
Options
: et Commerce
اختيارات:
Marketing
- Comptabilité et Gestion
 املحاسبة والتسيير- Finance et Banque

املشاريع التكوين
وتدبير مسالك
مدرسة الدراسات العليا التجارية هندسةتسمية
املؤسسة
واملعلوماتية_اسم
HECI
(باللغة العربية)
اللوجيستيك والنقل
العليا
والتجارة التدبير العام
اساتللتدبيرالعليا في
معهد
املدرسة الدر
Sup-ManagementHEM
واإلعالميات_
التدبير_

والتجارة
عمال
للتدبير واأل
العليا للهندسة
املدرسة العالي
املعهد
Sup-Management
واإلعالميات_
ISGA-Fès
الخاص_

املدرسة العليا للتدبير والتجارة
واإلعالميات_Sup-Management

املدرسة العليا للتدبير والتجارة
واإلعالميات_Sup-Management

مدرسة الدراسات العليا املحاسباتية
واملالية HECF

للجامعة األورومتوسطية لفاسUEMF-

مدرسة الدراسات العليا املحاسباتية االفتحاص والخبرة
اختياري:
واملالية HECF
وهندسة الطاقة
املعهد األورومتوسطي للتكنولوجيات  - -امليكانيك
املحاسباتية
االفتحاص والخبرة
INSA Euro- Méditérranée
Métitérranée
التابع االفتحاص وحكامة نظم املعلومات
-

واملالية HECF

حقل  :علوم املهندس –العلوم والتقنيات
 املالية والبنكمسالك التكوين
تسمية
الرقم
والتجارة
 التسويقاسم املؤسسة
(باللغة العربية)
الرقمية
اتيجية
ر
واالست
التسويق
املحاسباتية
العليا
اسات
29
الترتيبي مدرسة الدر
األورومتوسطي للتكنولوجيات  -الهندسة الكهربائية
املعهد
1
واملالية HECF -
 INSA Euro- Méditérranéeالتابع
Métitérranée
مدرسة الدراسات العليا املحاسباتية تدبير املنظمات املالية
30
للجامعة األورومتوسطية لفاسUEMF-

31

2

3

املعهد األورومتوسطي للتكنولوجيات  -نظم اإلعالم والتواصل
 INSA Euro- Méditérranéeالتابع
Métitérranée
للجامعة األورومتوسطية لفاسUEMF-

تسمية مسالك التكوين
- Marketing
et
Commerce
مددها
)Marketing
/اللغة اإلنجليزية
الفرنسية
(باللغة
سنتان دراسيتان متتاليتان
et Stratégie
Digitale
شهادة
ثالثبعد
الباكالوريار+اسية
خمس سنوات د
Génie Electrique
سنوات"
بعد "شهادة
الباكالوريا موزعة على الشكل التالي:
Management des Organisations
اسيتان
سنتانمتتاليتان تحضيري
اسيتان كسلك
سنتاندردر
64
 Financièresبعد "شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
؛
مدمج
ثالثراسيتان
سنتان د
Audit et Expertise
متتاليتانكسلك
سنوات دراسية
للتخصص .سنوات"
 Options :بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث
 Mécaniqueخمس سنوات دراسية بعد شهادة
de l’Energie
- AuditetetGénie
Expertise
Comptable
الباكالوريا موزعة على الشكل التالي:
Audit
et
Gouvernance
des
 سنتان دراسيتان كسلك تحضيري63
مدمج؛
 ثالث سنوات دراسية كسلكللتخصص.
 Systèmeخمس سنوات دراسية بعد شهادة
d’Information
et
 Communicationالباكالوريا موزعة على الشكل التالي:
 سنتان دراسيتان كسلك تحضيريمدمج؛
 ثالث سنوات دراسية كسلكللتخصص.

65

نهاية السنة الجامعية
2023/2022
نهاية السنة الجامعية
اعتمادها
مدة
تاريخ انتهاء
2022
/2021
نهاية السنة الجامعية
2023/2021
2022
2022
الجامعية
نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2023/2022

نهاية السنة الجامعية

تاريخ انتهاء مدة اعتمادها
2022الجامعية
السنة
نهاية
/2021
2025/2024

نهاية السنة الجامعية
2022/2021

نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2025/2024

نهاية السنة الجامعية
2025/2024
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ملسالك

تسمية مسالك التكوين
(باللغة العربية)

الكهربائية
للهندسة الهندسة
للتكنولوجيات -
املدرسةاألورومتوسطي
املعهد
التصميمات
األورومتوسطية
التابع
Métitérranée
 INSAالتابعة
Euroوالتعميروالتصميم
املعمارية
لفاسUEMF-
األورومتوسطية لفاس
للجامعة األورومتوسطية
UEMFللجامعة
املدرسة األورومتوسطية للهندسة التصميمات
املعمارية والتصميم والتعمير التابعة

حقل  :علوم املهندس –العلوم والتقنيات
الرقم
اسم املؤسسة
الترتيبي
14

5

2

6

7

األورومتوسطية لفاس
 UEMFامليكانيك وهندسة الطاقةللتكنولوجيات -
للجامعةاألورومتوسطي
املعهد

Euro- Métitérranée
التابع التعمير ومجاالته
األورومتوسطيةINSAللهندسة
املدرسة
والتعميرUEMF-
األورومتوسطية لفاس
للجامعة
التابعة
املعمارية والتصميم
للجامعة األورومتوسطية لفاسUEMF-

مدرسة املهندس في الطب الحيوي سنتان

املتعددة علوم املهندس
للجامعة

الحيوي هندسة التكنولوجية الحيوية
للجامعة

الحيوي الهندسة البيوطبية
للجامعة

تحضيريتان

3

8

مدرسة املهندس في الطب
والتكنولوجيا الحيوية التابعة
األورومتوسطية لفاسUEMF-
مدرسة املهندس في الطب
والتكنولوجيا الحيوية التابعة
األورومتوسطية لفاسUEMF-
املدرسة األورومتوسطية
التابعة
التقنيات
األورومتوسطية لفاسUEMF-

ملهندس
الحيوية التابعة
والتكنولوجيا
اإلعالم والتواصل
للجامعة انظم
للتكنولوجيات -
األورومتوسطي
املعهد
 INSAالتابع
EuroUEMF Métitérranéeلفاس
األورومتوسطية
للجامعة األورومتوسطية لفاسUEMF-

9

10

11

املدرسة

األورومتوسطية

املتعددة محلل مصمم في أنظمة املعلومة

ملحق

تسمية مسالك التكوين
(باللغةملحق
الفرنسية /اللغة اإلنجليزية)
Génie
DesignsElectrique

Designs
Mécanique et Génie de l’Energie

Urbanisme et ses Territoires

Deux années préparatoires des filières
et

Ingénieur
Système
d’Information
Communication

مددها
شهادة
اسية بعد
بعد
متتالية
سنواتددرراسية
خمسسنوات
ثالث
الشكل التالي:
موزعة على
الباكالوريا
الباكالورياشهادة
 سنتان دراسيتان كسلك تحضيريمدمج؛
سنتان دراسيتان متتاليتان
 ثالث سنوات دراسية كسلكالباكالوريا +ثالث
بعد " شهادة
للتخصص.
خمس سنوات دراسية"
بعد شهادة
اسية
د
سنوات
ر
متتاليتانالتالي:
على الشكل
موزعة
الباكالوريا
اسيتان
سنتان در
تحضيري
اسيتان
سنتان در
كسلك +ثالث
الباكالوريا
شهادة
 بعد "مدمج؛
سنوات دراسية"
 ثالث سنوات دراسية كسلكمتتاليتان
سنتان دراسيتان
للتخصص.
خمسبعد
الباكالورياشهادة
شهادةراسية بعد
سنوات د
الباكالوريا موزعة على الشكل التالي:
 -سنتان دراسيتان كسلك تحضيري

 Ingénierie Biomédicaleثالث سنوات دراسية متتالية بعد
مدمج؛
"شهادة الباكالوريا  +سنتان
 ثالث سنوات دراسية كسلكدراسيتان"
للتخصص.
 Ingénierie Biotechnologiqueثالث سنوات دراسية متتالية بعد
"شهادة الباكالوريا  +سنتان
65
دراسيتان"
 Sciences de l’Ingénieurثالث سنوات دراسية متتالية بعد
"شهادة الباكالوريا  +خمس سنوات"

 Analyste- Concepteur en Systèmesثالث سنوات دراسية متتالية بعد
66

تاريخ انتهاء مدة اعتمادها
نهاية السنة الجامعية
2025
2024
2023//2022

نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
السنة2025
نهاية/2024
الجامعية
2022/2021

نهاية السنة الجامعية
السنة2022
نهاية/2021
الجامعية
2025/2024
نهاية السنة الجامعية
2023/2022
نهاية السنة الجامعية
2023/2022
نهاية السنة الجامعية
2023/2022

نهاية السنة الجامعية
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9

10

تسمية مسالك التكوين
(باللغة العربية)

املتعددة علوم املهندس
للجامعة

األورومتوسطية لفاسUEMF-
مدرسة املهندس في الطب الحيوي هندسة التكنولوجية الحيوية
والتكنولوجيا الحيوية التابعة للجامعة
األورومتوسطية لفاسUEMF-
املدرسة األورومتوسطية
التابعة
التقنيات

األورومتوسطية لفاسUEMF-

سنتان دراسيتان متتاليتان
بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث
سنوات"

شهادة
اسية بعد
متتالية بعد
سنواتددرراسية
خمسسنوات
ثالث
الباكالوريا
الباكالورياشهادة
الشكل التالي:
موزعة على
 سنتان دراسيتان كسلك تحضيريمدمج
اسية؛ متتالية بعد
ثالث سنوات در
 ثالث سنوات دراسية كسلكالباكالوريا
شهادة
للتخصص.
خمس سنوات دراسية بعد شهادة
متتالية بعد
سنوات د
ثالث
التالي:
اسية الشكل
موزعةر على
الباكالوريا
الباكالوريا
شهادة
كسلك تحضيري
اسيتان
 سنتان درمدمج؛
 ثالث سنوات دراسية كسلكللتخصص.متتالية بعد
ثالث سنوات دراسية
خمس سنوات دراسية بعد شهادة
شهادة الباكالوريا
الباكالوريا موزعة على الشكل التالي:
 سنتان دراسيتان كسلك تحضيريمدمج؛
 ثالث سنوات دراسية كسلكللتخصص.

مددها

دراسيتان"
 Ingénierie Biotechnologiqueثالث سنوات دراسية متتالية بعد
"شهادة الباكالوريا  +سنتان
ملحق
دراسيتان"
 Sciences de l’Ingénieurثالث سنوات دراسية متتالية بعد
"شهادة الباكالوريا  +خمس سنوات"
تسمية مسالك التكوين
(باللغة الفرنسية /اللغة اإلنجليزية)

Systèmesملحق
Génie
Electrique
الكهربائية
الهندسة
للتكنولوجيات -
املدرسةاألورومتوسطي
املعهد
AnalysteConcepteur en
أنظمة املعلومة
مصمم في
املتعددة محلل
األورومتوسطية
d'Information et de Décision
التابع والقرار
INSA Euroللجامعة Métitérranéeالتابعة
التقنيات
66
لفاسUEMF-
األورومتوسطية
للجامعة
UEMFاألورومتوسطية لفاس
Expert Energétique du Bâtiment
املدرسة األورومتوسطية املتعددة خبير طاقة في البناء
للجامعة
التابعة
التقنيات
األورومتوسطية لفاسUEMF-
Mécanique et Génie de l’Energie
املعهد األورومتوسطي للتكنولوجيات  -امليكانيك وهندسة الطاقة
التابع متخصص في املواد وتطبيقاتها في Spécialiste en Matériaux Appliqués aux
األورومتوسطيةINSAاملتعددة
املدرسة
Euro- Métitérranée
Sciences de l'Ingénieur
للجامعة علوم املهندس
األورومتوسطية لفاسUEMF-
للجامعة
التابعة
التقنيات

حقل  :علوم املهندس –العلوم والتقنيات
الرقم األورومتوسطية لفاسUEMF-
اسم املؤسسة
الترتيبي
1
11

12

2

13

3

14

املدرسة

األورومتوسطية

املتعددة

15

املعهد األورومتوسطي للتكنولوجيات -
للجامعة
التابعة
التقنيات
 INSA Euro- Métitérranéeالتابع
UEMFاألورومتوسطية لفاس
لفاسUEMF-
األورومتوسطية
للجامعة

اللوجيستيك
اإلعالم والتواصل
نظم
اختياري:
 لوجيستيي املقاولةالدولي
النقل
 منظمواللوجيستيك املتعدد الوسائط

املدرسة األورومتوسطية املتعددة املواد الوظيفية والتصنيع املضاف
للجامعة اختياري:
التابعة
التقنيات
 التصنيع املضاف لصناعةاألورومتوسطية لفاسUEMF-
الطائرات والسيارات
 التصنيع املضاف للهندسةالطبية الحيوية

Logistique
Système
d’Information
et
Options :
Communication
- Logisticien d'Entreprise
- Organisateur
de
Transports
Internationaux et de Logistique
Multimodale
Matériaux Fonctionnels et Fabrication
65
Additive
Options :
- Fabrication
Additive
pour
l'Aéronautique et l'Automobile
- Fabrication Additive pour le Génie
Biomédical

67

نهاية السنة الجامعية
2023/2022
نهاية السنة الجامعية
2023/2022
تاريخ انتهاء مدة اعتمادها
نهاية السنة الجامعية
2023/2022
2025
2024

نهاية السنة الجامعية
2023/2022
نهاية السنة الجامعية

السنة الجامعية
2025
نهاية/2024
2023/2022

نهاية السنة الجامعية

نهاية السنة الجامعية
2023/2022
2025/2024

نهاية السنة الجامعية
2022/2021
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األورومتوسطية لفاسUEMF-

املدرسة األورومتوسطية املتعددة تصميم وهندسة املباني الخضراء
التابعة
التقنيات
للجامعة امليكانيك وهندسة الطاقة
للتكنولوجيات -
األورومتوسطي
املعهد
UEMFاألورومتوسطية لفاس
 INSAالتابع
EuroMétitérranée
لفاسUEMF-
للجامعة األورومتوسطية
املتعددة هندسة البيئة وتدبير املاء
األورومتوسطية
املدرسة
للجامعة
التابعة
التقنيات
األورومتوسطية لفاسUEMF-
املدرسة األورومتوسطية

املعهد األورومتوسطي للتكنولوجيات  -نظم اإلعالم والتواصل
للجامعة
التابعة
التقنيات
 INSA Euro- Métitérranéeالتابع
UEMFاألورومتوسطية لفاس
لفاسUEMF-
األورومتوسطية
للجامعة

املتعددة علم البيانات الكبيرة

حقل  :علوم املهندس –العلوم والتقنيات
تسمية مسالك التكوين
الرقم
اسم املؤسسة
(باللغة العربية)
الترتيبي
الطاقات الكهربائية
املتعددة الهندسة
للتكنولوجيات -
املدرسةاألورومتوسطي
املعهد
1
املتجددة والفعالية
16
األورومتوسطية
 INSA Euro- Métitérranéeالتابع
للجامعة الطاقية
التابعة
التقنيات
للجامعة األورومتوسطية لفاسUEMF-

17

2

18

3

19

20

21

املدرسة األورومتوسطية املتعددة النقل والتنقل املستدام
للجامعة اختياري:
التابعة
التقنيات
 التصميم اإليكولوجي للتنقالتاألورومتوسطية لفاسUEMF-
 الخدمات اللوجيستية ونقلالبضائع
املدرسة األورومتوسطية املتعددة سنتان تحضيريتان لسلك
للجامعة املهندس في الهندسة املدنية
التابعة
التقنيات
األورومتوسطية لفاسUEMF-

ملحق

مددها

تسمية مسالك التكوين

تاريخ انتهاء مدة اعتمادها

(باللغةملحق
الفرنسية /اللغة اإلنجليزية)
Génie Electrique
Energies
Renouvelables et Efficacité
Energétique

نهاية السنة الجامعية
2025//2021
2024
2022

Génie Environnemental et Gestion de
l’Eau
Science des MEGA- DONNEES (BIG
Système
d’Information
et
)DATA
Communication

نهاية السنة الجامعية

نهاية السنة الجامعية
2022/2021

نهاية السنة الجامعية
2022/2021

نهاية السنة الجامعية
2022
/2021
2025/2024

نهاية السنة الجامعية
2022/2021

السنة2022
نهاية/2021
الجامعية
2025/2024

نهاية السنة الجامعية

Transport et Mobilité Durable
Options :
- Ecoconception des Mobilités

Conception et Ingénierie de Bâtiments
Verts
Mécanique et Génie de l’Energie

سنوات"

سنتان دراسيتان متتاليتان
بعد شهادة الباكالوريا

شهادة
اسية بعد
خمس
سنوات در
متتاليتان
اسيتان
سنتان در
التالي:
موزعة على
الباكالوريا
الشكلثالث
الباكالوريا +
"شهادة
بعد
 سنتان دراسيتان كسلك تحضيريسنوات"
مدمج؛
 ثالث سنوات دراسية كسلكسنتان دراسيتان متتاليتان
للتخصص.
بعد+ثالث
الباكالوريا
بعد
شهادة
"شهادة دراسية
خمس سنوات
سنوات" الشكل التالي:
الباكالوريا موزعة على
تحضيري
اسيتانكسلك
اسيتان
 سنتان دمتتاليتان
سنتانردر
بعد "شهادة مدمج؛
الباكالوريا +ثالث
سنوات"اسية كسلك
 ثالث سنوات درللتخصص.
سنتان دراسيتان متتاليتان
خمس سنوات دراسية بعد شهادة
بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث
الباكالوريا موزعة على الشكل التالي:
سنوات"
كسلك تحضيري
 سنتان دراسيتانمدمج؛
متتاليتان
سنتان در
كسلك
اسيتاناسية
 ثالثسنوات در
الباكالوريا +ثالث
بعد "شهادةللتخصص.

- Logistique et Transport de65
Fret

Deux années préparatoires au cycle
Ingénieur en Génie Civil

68
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املتعددة
األورومتوسطية
للتكنولوجيات -
املدرسةاألورومتوسطي
املعهد
التابع
Euroة INSAللجامعة Métitérranéeالتابع
التقنيات
لفاسUEMF-
األورومتوسطية
للجامعة
UEMFاألورومتوسطية لفاس
املدرسة األورومتوسطية للهندسة
الرقمية والذكاء االصطناعي التابعة
للجامعة األورومتوسطية لفاسUEMF-
للتكنولوجيات
األورومتوسطي
املعهد
األورومتوسطية
INSAللهندسة
متوسطية
املدرسة
التابع
األور Euro-
Métitérranée
لفاسUEMF-
األورومتوسطية
التابعة
االصطناعي
للجامعة والذكاء
الرقمية
للجامعة األورومتوسطية لفاسUEMF-

حقل  :علوم املهندس –العلوم والتقنيات
الرقم
اسم املؤسسة
الترتيبي
22
1

23

2

24

3

تسمية مسالك التكوين
(باللغة العربية)
الهندسة املدنية
الكهربائية

األمن اإللكتروني
امليكانيك وهندسة الطاقة

الحوسبة
برامج
هندسة
السحابية والهواتف املحمولة

ملحق

تسمية مسالك التكوين
(باللغةملحق
الفرنسية /اللغة اإلنجليزية)

Génie Civil
Electrique

Cyber Sécurité
Mécanique et Génie de l’Energie

& Ingénierie d'Application Web
Mobiles

25
et

الكلية الخاصة لعلوم املهندس التابعة هندسة الطاقات املتجددة والنظم Génie des Energies Renouvelables et

26

27

املعهد األورومتوسطي للتكنولوجيات  -نظم اإلعالم والتواصل
الطاقية
للجامعة الخاصة لفاس UPF-
 INSA Euro- Métitérranéeالتابع
للجامعة األورومتوسطية لفاسUEMF-

املعهد العالي للهندسة
الخاص _ISGA-Fès

املعهد العالي للهندسة
الخاص _ISGA-Fès

Système
d’Information
Systèmes
Energétiques
Communication

واألعمال سلك تحضيري مدمج في هندسة Cycle Préparatoire Intégré en
األنظمة املعلوماتية وااللكترونية Ingénierie des Systèmes Informatiques
et Electroniques

واألعمال هندسة النظم املعلوماتية
اختيارات:
 هندسة الويب وتنمية الشبكة هندسة الشبكات والنظموالسالمة
 الذكاء االصطناعي والبياناتالكبيرة
-

65
Ingénierie des Systèmes Informatiques
Options :
- Ingénierie du Développement Web et
Mobile
- Ingénierie des Réseaux, Systèmes et
Sécurité
Intelligence Artificielle et Big Data

69

مددها

متتالية بعد
سنواتددرراسية
خمسسنوات
ثالث
شهادة
اسية بعد
سنتانالتالي:
الشكل
"شهادةموزعة على
الباكالوريا
الباكالوريا +
اسيتان كسلك تحضيري
اسيتان"
 سنتان در درمدمج؛
ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
 ثالث سنوات دراسية كسلك"شهادة الباكالوريا  +سنتان
للتخصص.
دراسيتان"
اسية بعد شهادة
د
سنوات
خمس
ر
متتالية بعد
ثالث
سنوات در
التالي:
اسية الشكل
موزعة على
الباكالوريا
تحضيري
"شهادةراسيتان
 سنتان دكسلكسنتان
الباكالوريا +
در مدمج؛
اسيتان"
 ثالث سنوات دراسية كسلكللتخصص.
ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
خمس سنوات دراسية بعد شهادة
"شهادة الباكالوريا  +سنتان
الباكالوريا موزعة على الشكل التالي:
اسيتان"
 سنتان در دركسلك تحضيري
اسيتان
مدمج؛متتاليتان
سنتان دراسيتان
شهادة دراسية كسلك
بعدسنوات
 ثالثالباكالوريا
للتخصص.
ثالث سنوات دراسية متتالية بعد
"شهادة الباكالوريا  +سنتان
دراسيتان"

تاريخ انتهاء مدة اعتمادها

نهاية السنة الجامعية
2025//2022
2024
2023
نهاية السنة الجامعية
2023/2022
نهاية السنة الجامعية

الجامعية
السنة2025
نهاية/2024
2023/2022

نهاية السنة الجامعية
نهاية السنة الجامعية
2023
/2022
2025/2024

نهاية السنة الجامعية
2022/2021

نهاية السنة الجامعية
2023/2022
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املعهد العالي للهندسة واألعمال
للتكنولوجيات
األورومتوسطي
املعهد
ISGA-Fès
الخاص _
 INSA EuroالتابعMétitérranée
للجامعة األورومتوسطية لفاسUEMF-

الخاص
عمال
للهندسة واأل
املعهد العالي
لوجيات -
للتكنو
األورومتوسطي
 INSA Euro- Métitérranéeالتابع
_ISGA-Fès
للجامعة األورومتوسطية لفاسUEMF-

حقل  :علوم املهندس –العلوم والتقنيات
الرقم
اسم املؤسسة
الترتيبي
28
1

29
2

3

30

31

32

تسمية مسالك التكوين

ملحق

تسمية مسالك التكوين

ملحق
الفرنسية /اللغة اإلنجليزية)
(باللغة
عربية)
ال
(باللغة
Ingénierie
des Systèmes Industriels
الصناعية الذكية
الهندسةالنظم
هندسة
Génie Electrique
الكهربائية
Intelligents
اختيار:
Option :
نظم اإلنتاج الذكي ومراقبة
Systèmes de Production Intelligents et
الجودة
Contrôle Qualité
هندسة األنظمة اآللية
Ingénierie des Systèmes Automatisés
Mécanique
et
Génie
de
l’Energie
الطاقة
وهندسة
امليكانيك
اختيار:
Option :
اآللية الصناعية ومراقبة الجودة Automatique Industriel et Contrôle
Qualité

Ingénierie des Systèmes Informatiques
املعهد العالي للهندسة واألعمال هندسة النظم املعلوماتية
Système
d’Information
et
املعهد األورومتوسطي للتكنولوجيات  -نظم اإلعالم والتواصل
ISGA-Fès
الخاص _
Options :
 INSA Euroالتابع اختيارات:Communication
Métitérranée
- Ingénierie Logicielle et
للجامعة األورومتوسطية لفاس - UEMF-هندسة اللوجسيال وتطوير
Développement Web
الشبكة
النظم - Architecture et Sécurité des Systèmes
وسالمة
 هندسةInformatiques
املعلوماتية
- Systèmes Informatiques d'Aide à la
 النظم املعلوماتية املساعدة على65
Décision
اتخاذ القرار
Informatique Appliquée à la Gestion
املدرسة املتعددة التخصصات العليا املعلوميات املطبقة في التسيير
واإللكترونيات
املعلوميات
في
والتدبير_EPSIEL.M
Réseaux et Télécommunications
املدرسة املتعددة التخصصات العليا الشبكات واالتصاالت
واإللكترونيات
املعلوميات
في
والتدبير_EPSIEL.M
70

تاريخ انتهاء مدة اعتمادها

نهاية السنة الجامعية
2025//2022
2024
2023

مددها

سنتان دراسيتان متتاليتان بعد
"شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
سنتان دراسيتان متتاليتان بعد
"شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"

نهاية السنة الجامعية
نهاية السنة الجامعية
2022
/2021
2025/2024

نهاية السنة الجامعية
الجامعية
السنة
نهاية
2022
2025//2021
2024

متتالية بعد
سنواتددرراسية
خمسسنوات
ثالث
شهادة
اسية بعد
التالي:
الشكل
"شهادةموزعة على
الباكالوريا
سنتان
الباكالوريا +
اسيتان كسلك تحضيري
اسيتان"
 سنتان در درمدمج؛
 ثالث سنوات دراسية كسلكللتخصص.
سنتان دراسيتان متتاليتان بعد
شهادة
بعد
اسية
د
سنوات
خمس
ر
سنوات"
+ثالث
"شهادة
التالي:
الشكل
الباكالورياعلى
الباكالوريا موزعة
 سنتان دراسيتان كسلك تحضيريمدمج؛
 ثالث سنوات دراسية كسلكللتخصص.
سنتان دراسيتان متتاليتان بعد
خمس سنوات دراسية بعد شهادة
"شهادة الباكالوريا +ثالث سنوات"
الباكالوريا موزعة على الشكل التالي:
 سنتان دراسيتان كسلك تحضيريمدمج؛
 ثالث سنوات دراسية كسلكللتخصص.

نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2022/2021
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حقل  :علوم املهندس –العلوم والتقنيات
الرقم
الترتيبي

33
1

اسم املؤسسة

العليا
التخصصات
املدرسة املتعددة
لوجيات -
األورومتوسطي للتكنو
املعهد
 INSA Euro- Métitérranéeالتابع
اإللكترونيات
و
املعلوميات
في
األورومتوسطية لفاسUEMF-
للجامعة
والتدبير_EPSIEL.M

34

العليا

للتدبير

والتجارة

املدرسة

2

تسمية مسالك التكوين
(باللغة العربية)

لكترونيكية
الهندسة اإل
الكهربائية
اختياري:
 املعلوميات الصناعية اإللكترونيكهندسة األنظمة والشبكات

35

والسالمة

Sup-Management
اإلعالميات_
للتكنولوجيات  -امليكانيك وهندسة الطاقة
األورومتوسطي
واملعهد
 INSA Euro- Métitérranéeالتابع

لفاسUEMF-
األورومتوسطية
والتجارة الهندسة املعلوماتية
للتدبير
للجامعة العليا
املدرسة
واإلعالميات_Sup-Management

3

36

العليا

للتدبير

والتجارة هندسة نظم املعلومات

املدرسة

37

املعهد األورومتوسطي للتكنولوجيات  -نظم اإلعالم والتواصل
واإلعالميات_Sup-Management
 INSA Euro- Métitérranéeالتابع
للجامعة األورومتوسطية لفاسUEMF-

املدرسة العليا للتدبير والتجارة هندسة الشبكات
واالتصاالت
واإلعالميات_Sup-Management

حقل علوم الصحة:

تسمية مسالك التكوين
الرقم
اسم املؤسسة
(باللغة العربية)
الترتيبي
املدرسة العليا للبصريات والنظارات القياس البصري وبصريات تركيب
1
العدسات وتجهيز اإلطارات
_ESOL

2

et

تسمية مسالك التكوين

(باللغةملحق
الفرنسية /اللغة اإلنجليزية)
Génie Electronique
Electrique
Options :
- Informatique Industrielle
- Electronique
Ingénierie des Systèmes et Réseaux
Mécanique et Génie de l’Energie

Ingénierie Informatique

Ingénierie des Systèmes d’Information
Système
d’Information
Communication

تاريخ انتهاء مدة اعتمادها

نهاية السنة الجامعية
2025//2021
2024
2022

مددها

نهاية السنة الجامعية
2022/2021

نهاية السنة الجامعية
2023/2022

تاريخ انتهاء مدة اعتمادها

نهاية السنة الجامعية
2022/2021

نهاية السنة الجامعية
2025//2021
2024
2022

نهاية السنة الجامعية
2023/2022

السنة2023
نهاية/2022
الجامعية
2025/2024

نهاية السنة الجامعية

متتاليتان بعد
شهادة
اسيتانراسية بعد
سنوات د
خمس
سنتان در
التالي:
الشكل
الباكالورياعلى
الباكالوريا موزعة
سنوات"
+ثالث
"شهادة
 سنتان دراسيتان كسلك تحضيريمدمج؛
 ثالث سنوات دراسية كسلكثالث سنوات دراسية متتالية بعد
للتخصص.
الباكالوريا
بعد شهادة
شهادة دراسية
خمس سنوات
الباكالوريا موزعة على الشكل التالي:
 سنتان دراسيتان كسلك تحضيريثالث سنوات دراسية متتالية بعد
مدمج؛
 ثالثشهادةالباكالوريا كسلك
سنوات دراسية
للتخصص.
شهادة
اسيتانراسية بعد
سنوات د
خمس
متتاليتان بعد
سنتان در
التالي:
الشكل
الباكالورياعلى
الباكالوريا موزعة
سنوات"
+ثالث
"شهادة
 سنتان دراسيتان كسلك تحضيري& Ingénierie des Réseaux, Sécurité
مدمج؛
سنتان دراسيتان متتاليتان بعد
 ثالث سنوات دراسية كسلكTélécoms
+ثالث سنوات"
"شهادة الباكالوريا
للتخصص.
ملحق
65

تسمية مسالك التكوين
مددها
(باللغة الفرنسية /اللغة اإلنجليزية)
 Optométrie et Optique Lunetterieثالث سنوات دراسية متتالية
بعد شهادة الباكالوريا
71

مدينة بني مالل

 Gestionسنتان دراسيتان متتاليتان
et
Management
املعهد الشبه طبي للتعليم العالي تسيير وتدبير املؤسسات الصحية des
 Etablissements Sanitaires et Socialsبعد "شهادة الباكالوريا +ثالث
واالجتماعية
الخاص IPESUP-
سنوات"
Option :
اختيار:
Sciences Infirmières et Techniques de
علوم التمريض وتقنيات الصحة
Santé

حقل  :التسيير-التدبير-التجارة-التواصل
الرقم
تسمية مسالك التكوين

تسمية مسالك التكوين

4936
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اختيار:
علوم التمريض وتقنيات الصحة

حقل  :التسيير-التدبير-التجارة-التواصل
الرقم
تسمية مسالك التكوين
اسم املؤسسة
(باللغة العربية)
الترتيبي
املدرسة العليا الخاصة لإلدارة تدبير املقاوالت
1
واملعلوميات واالتصال _ SUPMTI
Beni-Mellal

حقل  :علوم املهندس –العلوم والتقنيات
الرقم
تسمية مسالك التكوين
اسم املؤسسة
(باللغة العربية)
الترتيبي
املدرسة العليا الخاصة لإلدارة هندسة النظم املعلوماتية
1
واملعلوميات واالتصال _ SUPMTI
Beni-Mellal

حقل  :التسيير-التدبير-التجارة-التواصل
الرقم
تسمية مسالك التكوين
اسم املؤسسة
(باللغة العربية)
الترتيبي
مدرسة الدراسات العليا للهندسة املالية والتدبير
1
اختياري:
التجارية والتدبير_EHESICOM
 ـاملالية والتدبير التجارة الدوليةمدرسة الدراسات العليا التجارية التجارة
2
واملعلوماتية_HECI
3
املدرسة العليا في التجارة والتدبير استراتيجية املقاوالت
واإلعالميات_HECGI
اختياري:
 املالية واالفتحاص -املشتريات واللوجيستيك

Option :
Sciences Infirmières et Techniques de
Santé
مدينة بني مالل

سنوات"

تسمية مسالك التكوين
مددها
(باللغة الفرنسية /اللغة اإلنجليزية)
 Management des Entreprisesثالث سنوات دراسية متتالية
بعد شهادة الباكالوريا
ملحق
تسمية مسالك التكوين
مدتها
(باللغة الفرنسية/اللغة اإلنجليزية)
72
 Ingénierie des Systèmes Informatiquesثالث سنوات دراسية متتالية
بعد شهادة الباكالوريا

مدينة القنيطرة
تسمية مسالك التكوين
مددها
(باللغة الفرنسية  /اللغة اإلنجليزية)
 Finance et Managementثالث سنوات دراسية متتالية
بعد شهادة الباكالوريا
Options :
- Finance et Management
- Commerce International
 Commerceثالث سنوات دراسية متتالية
بعد شهادة الباكالوريا
 Stratégie des Entreprisesسنتان دراسيتان متتاليتان
 Options :بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث
سنوات"
- Finance et Audit
- Achats et Logistique

73

تاريخ انتهاء مدة اعتمادها
نهاية السنة الجامعية
2023/2022

تاريخ انتهاء مدة اعتمادها
نهاية السنة الجامعية
2023/2022

تاريخ انتهاء مدة اعتمادها
نهاية السنة الجامعية
2023/2022

نهاية السنة الجامعية
2023/2022
نهاية السنة الجامعية
2022/2021
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تسمية مسالك التكوين
(باللغة العربية)

املدرسة العليا الخاصة للتجارة وتدبير التسيير
اختيار:
األعمال_ESCGA
تدبير املوارد البشرية
املدرسة العليا الخاصة للتجارة وتدبير التجارة
اختيار:
األعمال_ESCGA
هندسة التسويق والتجارة الدولية

املدرسة العليا الخاصة للتجارة وتدبير التجارة
األعمال_ESCGA
املدرسة العليا الخاصة للتجارة وتدبير التسيير
األعمال_ESCGA

اسم املؤسسة

حقل  :التسيير-التدبير-التجارة-التواصل

الرقم
الترتيبي
1

2

3

4

5

6

املدرسة العليا الخاصة للتجارة وتدبير التجارة
اختيار:
األعمال_ESCGA
اللوجيستيك والنقل
املدرسة العليا الخاصة للتجارة وتدبير الهندسة املالية واالفتحاص
ومراقبة التسيير
األعمال ESCGA

ملحق
مدينة طنجة

تسمية مسالك التكوين
مددها
(باللغة الفرنسية /اللغة اإلنجليزية)
 Commerceثالث سنوات دراسية متتالية
بعد شهادة الباكالوريا
 Gestionثالث سنوات دراسية متتالية
بعد شهادة الباكالوريا

سنتان دراسيتان متتاليتان
بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث
سنوات"
سنتان دراسيتان متتاليتان
بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث
سنوات"

 Gestionسنتان دراسيتان متتاليتان
 Option :بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث
سنوات"
Management des Ressources Humaines
 Commerceسنتان دراسيتان متتاليتان
 Option :بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث
سنوات"
Ingénierie marketing et Commerce
International
Commerce
Option :
Logistique et Transport
Ingénierie Financière, Audit et Contrôle de
Gestion
74

تاريخ انتهاء مدة اعتمادها
نهاية السنة الجامعية
2023/2022
نهاية السنة الجامعية
2023/2022
نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2022/2021

نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2022/2021

4938
الجريدة الرسمية
عدد 13 - 6998دعقلا وذ 13ذ (2( 13نوي ((24 (24

9

10

تسمية مسالك التكوين
الرقم
اسم املؤسسة
(باللغة العربية)
الترتيبي
مدرسة العلوم الحديثة والهندسة التجارة والتسيير
7
ENSIT
مدرسة العلوم الحديثة والهندسة التدبير واستراتيجية املقاولة
8
ENSIT

املدرسة العليا ألعمال التجارة الهندسة املالية
والتسيير واإلعالميات_EMCGI

املدرسة العليا ألعمال التجارة هندسة التسويق واللوجيستيك
والتسيير واإلعالميات_EMCGI

11

12

املدرسة العليا للعلوم التجارية التسيير
اختياري:
والتسيير _ESSCG
 املالية واالفتحاص ومراقبةالتسيير
 تدبير املوارد البشريةاملحاسبة واملالية واالفتحاص
املدرسة العليا للمالية والتدقيق
FINAN SUP

13

املدرسة العليا للدراسات التدبيرية التدبير العام
بطنجة_HEMT

سنتان دراسيتان متتاليتان
بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث
سنوات"
سنتان دراسيتان متتاليتان
بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث
سنوات"
سنتان دراسيتان متتاليتان
بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث
سنوات"

ملحق
تسمية مسالك التكوين
مددها
(باللغة الفرنسية /اللغة اإلنجليزية)
 Commerce et Gestionثالث سنوات دراسية متتالية
بعد شهادة الباكالوريا
 Management et Stratégie de l'Entrepriseسنتان دراسيتان متتاليتان
بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث
سنوات"
Ingénierie Financière

Ingénierie Marketing et Logistique

Gestion
Options :
- Finance, Audit et Contrôle de Gestion
- Management des Ressources Humaines

 Comptabilité, Finance et Auditسنتان دراسيتان متتاليتان
بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث
سنوات"
 Gestion Généraleثالث سنوات دراسية متتالية
بعد شهادة الباكالوريا
75

تاريخ انتهاء مدة اعتمادها
نهاية السنة الجامعية
2023/2022
نهاية السنة الجامعية
2022/2021

نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2022/2021

نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2023/2022
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تسمية مسالك التكوين
الرقم
اسم املؤسسة
(باللغة العربية)
الترتيبي
 14املعهد العالي للعلوم والتكنولوجيا إدارة األعمال
_SIST

15

16

17

ملحق
تسمية مسالك التكوين
مددها
(باللغة الفرنسية /اللغة اإلنجليزية)
 Business Managementسنتان دراسيتان متتاليتان
بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث
سنوات"

 Journalisme et Communicationسنتان دراسيتان متتاليتان
املعهد العالي للتدبير ووسائل الصحافة والتواصل
 Options :بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث
اختيارات:
اإلعالم _SUP’MM
سنوات"
 الصحافة السمعية البصرية- Journalisme Audiovisuel
 الصحافة والتكنولوجيا الرقمية - Journalisme et Technologies Numériquesاالستراتيجي والتسويق
والتسويق
التواصلاالستراتيجي
 التواصل- Communication Stratégique et
Marketing
 Commerce et Gestion des Entreprisesسنتان دراسيتان متتاليتان
املعهد العالي للتدبير ووسائل التجارة وتسيير املقاوالت
 Options :بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث
اختياري:
اإلعالم _SUP’MM
سنوات"
- Gestion Financière, Audit et Contrôle de
 التسيير املالي واالفتحاصGestion
ومراقبة التسيير
- Marketing, Publicité et Commerce
 التسويق واإلشهار والتجارةInternational
الدولية
املدرسة العليا للعلوم التقنية التدبير
 Managementثالث سنوات دراسية متتالية
واإلدارة_SUPTEM
بعد شهادة الباكالوريا

76

تاريخ انتهاء مدة اعتمادها
نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2022/2021

نهاية السنة الجامعية
2022/2021

نهاية السنة الجامعية
2023/2022
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حقل  :علوم املهندس –العلوم والتقنيات

تسمية مسالك التكوين
الرقم
اسم املؤسسة
(باللغة العربية)
الترتيبي
1
مدرسة العلوم الحديثة والهندسة سلك تحضيري مدمج في علوم
الهندسة
ENSIT

2

تسمية مسالك التكوين
(باللغة العربية)
البنكية املعامالت البنكية والتجارية
الدولية

مدرسة العلوم الحديثة والهندسة هندسة املعلوميات

ENSIT

معهد الدراسات العليا
واملالية والتدبيرية_HBFG

حقل  :التسيير-التدبير-التجارة-التواصل
الرقم
اسم املؤسسة
الترتيبي
1

2

3

تسمية مسالك التكوين
(باللغة العربية)
في سلك تحضيري مدمج

مدرسة الدراسات العليا التجارية التجارة
واملعلوماتية_HECI
مدرسة الدراسات العليا التجارية املالية
واملعلوماتية_HECI

العليا

حقل  :علوم املهندس –العلوم والتقنيات
الرقم
اسم املؤسسة
الترتيبي
1

معهد الدراسات
الهندسة_EHEIO

حقل  :التسيير-التدبير-التجارة-التواصل
الرقم
الترتيبي

اسم املؤسسة

تسمية مسالك التكوين
(باللغة العربية)

ملحق
تاريخ انتهاء مدة اعتمادها
نهاية السنة الجامعية
2022/2021

مددها
سنتان دراسيتان متتاليتان
بعد شهادة الباكالوريا

مددها

نهاية السنة الجامعية
2023/2022

تاريخ انتهاء مدة اعتمادها
نهاية السنة الجامعية
2022/2021

تاريخ انتهاء مدة اعتمادها
نهاية السنة الجامعية
2022/2021

مدتها
سنتان دراسيتان متتاليتان
بعد شهادة الباكالوريا

نهاية السنة الجامعية
2023/2022
نهاية السنة الجامعية
2022/2021

سنتان دراسيتان متتاليتان
بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث
سنوات"
ثالث سنوات دراسية متتالية
بعد شهادة الباكالوريا
سنتان دراسيتان متتاليتان
بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث
سنوات"

 Génie Informatiqueثالث سنوات دراسية متتالية
بعد "شهادة الباكالوريا +
سنتان دراسيتان"

تسمية مسالك التكوين
(باللغة الفرنسية /اللغة اإلنجليزية)
Cycle Préparatoire Intégré en Sciences de
l'Ingénierie

مدينة وجدة

Finance

Commerce

تسمية مسالك التكوين
(باللغة الفرنسية /اللغة اإلنجليزية)
Opérations Bancaires et Commerciales
Internationales

ملحق
تسمية مسالك التكوين
77
(باللغة الفرنسية/اللغة اإلنجليزية)
Cycle Préparatoire Intégré

مدينة املحمدية
تسمية مسالك التكوين
(باللغة الفرنسية/اللغة اإلنجليزية)
مددها

تاريخ انتهاء مدة اعتمادها
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1

معهد الدراسات
الهندسة_EHEIO

العليا

في سلك تحضيري مدمج

تسمية مسالك التكوين
(باللغة العربية)
للصحة الترويض الطبي

حقل  :التسيير-التدبير-التجارة-التواصل
تسمية مسالك التكوين
الرقم
اسم املؤسسة
(باللغة العربية)
الترتيبي
1
املدرسة العليا للدراسات القانونية قانون األعمال
واالقتصادية_ESEJE

حقل  :علوم الصحة
الرقم
اسم املؤسسة
الترتيبي
1

املعهد العالي الخاص
باملحمدية_ISESMO

حقل  :التسيير-التدبير-التجارة-التواصل
الرقم
تسمية مسالك التكوين
اسم املؤسسة
(باللغة العربية)
الترتيبي
املدرسة العليا للتدبير والهندسة الهندسة املالية
1
للشرق
Orient Sup de
Management

2

املدرسة العليا للتدبير والهندسة للشرق الهندسة التجارية
Orient Sup de Management

حقل  :التسيير-التدبير-التجارة-التواصل
تسمية مسالك التكوين
الرقم
اسم املؤسسة
(باللغة العربية)
الترتيبي
املدرسة العليا لشبكة اإلعالميات التسيير املحاسباتي واملالي
1
للمقاوالت
والتدبير _ESRIM

Cycle Préparatoire Intégré

مدينة املحمدية

سنتان دراسيتان متتاليتان
بعد شهادة الباكالوريا

تسمية مسالك التكوين
مددها
(باللغة الفرنسية/اللغة اإلنجليزية)
 Droit des Affairesسنتان دراسيتان متتاليتان
بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث
سنوات"

نهاية السنة الجامعية
2022/2021

تاريخ انتهاء مدة اعتمادها
نهاية السنة الجامعية
2022/2021

تاريخ انتهاء مدة اعتمادها

مدتها
سنتان دراسيتان متتاليتان
بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث
سنوات"

نهاية السنة الجامعية
2023/2022

تاريخ انتهاء مدة اعتمادها
نهاية السنة الجامعية
2022/2021
نهاية السنة الجامعية
2022/2021

تاريخ انتهاء مدة اعتمادها

سنتان دراسيتان متتاليتان
بعد "شهادة الباكالوريا +ثالث
سنوات"

تسمية مسالك التكوين
مددها
(باللغة الفرنسية /اللغة اإلنجليزية)
 Kinésithérapieثالث سنوات دراسية متتالية
بعد شهادة الباكالوريا
ملحق
مدينة تازة
مدينة تازة

تسمية مسالك التكوين
(باللغة الفرنسية /اللغة اإلنجليزية)
Ingénierie Financière
78

Ingénierie Commerciale

مدينة سطات
تسمية مسالك التكوين
مددها
(باللغة الفرنسية /اللغة اإلنجليزية)
 Gestion Comptable et Financière desثالث سنوات د اسية متتالية
ر
بعد شهادة الباكالوريا
Entreprises
نهاية السنة الجامعية
2023/2022
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نصوص خاصة
مرسوم رقم  2.21.298صادر في  22من شوال  3( 1442يونيو)2021 
باملو افقة على التصميم والنظام املتعلق به املوضوعين لتهيئة
مركز جماعة مشرع العين بإقليم تارودانت وباإلعالن أن في
ذلك منفعة عامة.

املادة الثانية
يسند إلى رئيس مجلس جماعة مشرع العين تنفيذ ما جاء في
هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  22من شوال  3( 1442يونيو .)2021

رئيس الحكومة،

اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.

بناء على القانون التنظيمي رقم  113.14املتعلق بالجماعات الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.15.85بتاريخ  20من رمضان 1436
( 7يوليو  )2015؛
وعلى القانون رقم  12.90املتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم  1.92.31بتاريخ  15من ذي الحجة 1412
( 17يونيو  ،)1992كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.92.832الصادر في  27من ربيع اآلخر 1414
( 14أكتوبر  )1993بتطبيق القانون رقم  12.90املشار إليه أعاله ؛
وعلى املرسوم رقم  2.19.948الصادر في  18من صفر 1441
( 17أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصــات وزيرة إعداد التراب الوطني
والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة ؛
وبعد االطالع على محضر اللجنة التقنية املحلية خالل اجتماعها
املنعقد بتاريخ  21يناير  2020؛
وعلى نتائج البحث العلني املباشر بجماعة مشرع العين خالل
الفترة املمتدة من  13أغسطس إلى  14سبتمبر  2020؛
وعلى مداوالت مجلس جماعة مشرع العين املجتمع خالل دورته
االستثنائية املنعقدة بتاريخ  22سبتمبر  2020؛
وبعد دراسة مشروع التصميم من طرف اللجنة املكلفة بدراسة
تعرضات العموم واقتراحات املجلس املنعقدة بتاريخ  2نوفمبر  2020؛
وباقتراح من وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان
وسياسة املدينة،
رسم ما يلي :
املادة األولى
يوافق على التصميم رقم  07/20والنظام املتعلق به املوضوعين
لتهيئة مركز جماعة مشرع العين بإقليم تارودانت وباإلعالن أن في
ذلك منفعة عامة.

وقعه بالعطف :
وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير
واإلسكان وسياسة املدينة،
اإلمضاء  :نزهة بوشارب.

مرسوم رقم  2.21.299صادر في  22من شوال  3( 1442يونيو)2021 
باملو افقة على التصميم والنظام املتعلق به املوضوعين لتهيئة
مركز جماعة بن خليل بإقليم طانطان وباإلعالن أن في ذلك
منفعة عامة.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون التنظيمي رقم  113.14املتعلق بالجماعات الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.15.85بتاريخ  20من رمضان 1436
( 7يوليو  )2015؛
وعلى القانون رقم  12.90املتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم  1.92.31بتاريخ  15من ذي الحجة 1412
( 17يونيو  ،)1992كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.92.832الصادر في  27من ربيع اآلخر 1414
( 14أكتوبر  )1993بتطبيق القانون رقم  12.90املشار إليه أعاله ؛
وعلى املرسوم رقم  2.19.948الصادر في  18من صفر 1441
( 17أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصــات وزيرة إعداد التراب الوطني
والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة ؛
وبعد االطالع على محضر اللجنة التقنية املحلية خالل اجتماعها
املنعقد بتاريخ  24سبتمبر  2019؛
وعلى نتائج البحث العلني املباشر بجماعة بن خليل خالل الفترة
املمتدة من فاتح إلى  31يوليو  2020؛

الجريدة الرسمية
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وعلى مداوالت مجلس جماعة بن خليل خالل دورته االستثنائية
املنعقدة بتاريخ  11أغسطس  2020؛
وبعد دراسة مشروع التصميم من طرف اللجنة املكلفة بدراسة
تعرضات العموم واقتراحات املجلس املنعقدة بتاريخ  10ديسمبر  2020؛
وباقتراح من وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان
وسياسة املدينة،
رسم ما يلي :
املادة األولى
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وعلى املرسوم بقانون رقم  2.20.292الصادر في  28من رجب 1441
( 23مارس  )2020املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة الطوارئ الصحية
وإجراءات اإلعالن عنها كما وقع تغييره ؛
وعلى املرسوم رقم  2.92.832الصادر في  27من ربيع اآلخر 1414
( 14أكتوبر  )1993بتطبيق القانون رقم  12.90املشار إليه أعاله ؛
وعلى املرسوم رقم  2.19.948الصادر في  18من صفر 1441
( 17أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصــات وزيرة إعداد التراب الوطني
والتعمير واإلسكان وسياسة املدينة ؛
وبعد االطالع على محضر اللجنة التقنية املحلية خالل اجتماعها
املنعقد بتاريخ  4سبتمبر  2019؛

يوافق على التصميم رقم  PA/AUGON-01/2020والنظام
املتعلق به املوضوعين لتهيئة مركز جماعة بن خليل بإقليم طانطان
وباإلعالن أن في ذلك منفعة عامة.

وعلى نتائج البحث العلني املباشر بجماعة بني مالل خالل الفترة
املمتدة من  11فبراير إلى  11مارس  2020؛

املادة الثانية

وعلى مداوالت مجلس جماعة بني مالل املجتمع خالل دورته
االستثنائية املنعقدة بتاريخ  14يوليو  2020؛

يسند إلى رئيس مجلس جماعة بن خليل تنفيذ ما جاء في
هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  22من شوال  3( 1442يونيو .)2021
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير

وبعد دراسة مشروع التصميم من طرف اللجنة املكلفة بدراسة
تعرضات العموم واقتراحات املجلس املنعقدة بتاريخ  6و  7و
 8أبريل  2021؛
وباقتراح من وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير واإلسكان
وسياسة املدينة،
رسم ما يلي :

واإلسكان وسياسة املدينة،

املادة األولى

اإلمضاء  :نزهة بوشارب.

يوافق على التصميم رقم  PA N° 11/2019والنظام املتعلق به
املوضوعين لتهيئة مركز جماعة بني مالل بإقليم بني مالل وباإلعالن
أن في ذلك منفعة عامة.

مرسوم رقم  2.21.404صادرفي  5ذي القعدة  16( 1442يونيو )2021
باملو افقة على التصميم والنظام املتعلق به املوضوعين لتهيئة
جماعة بني مالل بإقليم بني مالل وباإلعالن أن في ذلك منفعة
عامة.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون التنظيمي رقم  113.14املتعلق بالجماعات الصادر
بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.15.85بتاريخ  20من رمضان 1436
( 7يوليو  )2015؛
وعلى القانون رقم  12.90املتعلق بالتعمير الصادر بتنفيذه
الظهير الشريف رقم  1.92.31بتاريخ  15من ذي الحجة 1412
( 17يونيو  ،)1992كما وقع تغييره وتتميمه ؛

املادة الثانية
يسند إلى رئيس مجلس جماعة بني مالل تنفيذ ما جاء في
هذا املرسوم الذي ينشر بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  5ذي القعدة  16( 1442يونيو .)2021
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير
واإلسكان وسياسة املدينة،
اإلمضاء  :نزهة بوشارب.
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مرسوم رقم  2.21.313صادرفي  22من شوال  3( 1442يونيو  )2021بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي بتخصيص الوعاء العقاري
املتواجد باملنطقة املحمية املجاورة لواد فاس بجماعة فاس بعمالة فاس كمجال أخضر وبنزع ملكية القطعتين األرضيتين
الالزمتين لهذا الغرض.

رئيس الحكومة،
بناء على القانون التنظيمي رقم  113.14املتعلق بالجماعات الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.15.85بتاريخ
 20من رمضان  7( 1436يوليو  )2015؛
وعلى القانون رقم  7.81املتعلق بنزع امللكية من أجل املنفعة العامة وباالحتالل املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.81.254بتاريخ  11من رجب  6( 1402ماي  )1982؛
وعلى املرسوم رقم  2.82.382الصادر في  2رجب  16( 1403أبريل  )1983بتطبيق القانون رقم  7.81املشار إليه أعاله ؛
وبعد االطالع على مقرر مجلس جماعة فاس برسم دورته العادية املنعقدة بتاريخ  4أكتوبر  2016؛
وعلى البحث اإلداري الذي أجري ابتداء من  27نوفمبر  2019إلى  27يناير  2020؛
وباقتراح من وزير الداخلية،
رسم ما يلي :
املادة األولى
يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بتخصيص الوعاء العقاري املتواجد باملنطقة املحمية املجاورة لواد فاس بجماعة فاس بعمالة
فاس كمجال أخضر .
املادة الثانية
تنزع بناء على ذلك ملكية القطعتين األرضيتين الالزمتين لهذا الغرض كما رسمت حدودهما بحاشية ملونة في التصميم امللحق
بأصل هذا املرسوم ،وعينتا في الجدول التالي :
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رقما القطعتين
األرضيتين
في التصميم

نوعيتهما
ومرجعهما العقاري

مساحتهما باملتر
املربع
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أسماء وعناوين املالكين املفترضين

املادة الثالثة  -.يفوض حق نزع امللكية إلى رئيس مجلس جماعة فاس.
املادة الرابعة  -.يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا املرسوم ،الذي ينشر بالجريدة الرسمية ،إلى وزير الداخلية ورئيس مجلس جماعة فاس،
كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في  22من شوال  3( 1442يونيو . )2021
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزير الداخلية،
اإلمضاء  :عبد الوافي لفتيت.
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مرسوم رقم  2.21.291صادر في  29من شوال  10( 1442يونيو  )2021بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي بإنجاز الشطر الثاني -
الجزء األول  -من مشروع اإلعداد الهيدروفالحي لسهل سايس بجماعات أوالد امكودو  وأهل سيدي لحسن وعزابة بإقليم
صفرو وبنزع ملكية القطع األرضية الالزمة لهذا الغرض.

رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم  7.81املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة وباالحتالل املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.81.254بتاريخ  11من رجب  6( 1402ماي  )1982؛
وعلى املرسوم رقم  2.82.382الصادر في  2رجب  16( 1403أبريل  )1983بتطبيق القانون رقم  7.81املشار إليه أعاله ؛
وعلى قرار وزير الفالحة والصيد البحري رقم  2881.16الصادر في  24من ذي الحجة  26( 1437سبتمبر  )2016بإحداث إعداد
مؤقت لإلشراف على إنجاز مشروع اإلعداد الهيدروفالحي لسهل سايس ؛
وبعد االطالع على البحث اإلداري املباشر من  15يناير إلى  16مارس  2020بجماعات أوالد امكودو وأهل سيدي لحسن وعزابة
بإقليم صفرو ؛
وباقتراح من وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية واملياه والغابات وبعد استشارة وزير الداخلية،
رسم ما يلي :
املادة األولى
يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بإنجاز الشطر الثاني  -الجزء األول  -من مشروع اإلعداد الهيدروفالحي لسهل سايس بجماعات
أوالد امكودو وأهل سيدي لحسن وعزابة بإقليم صفرو .
املادة الثانية
تنزع بناء على ما ذكر ملكية القطع األرضية الالزمة لهذا الغرض املبينة في الجدول أسفله واملعلم عليها بلون أحمر في التصاميم
التجزيئية ذات املقياس  1/2000امللحقة بأصل هذا املرسوم :

4947
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الجريدة الرسمية
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املادة الثالثة  -.يخول حق نزع امللكية إلى رئيس اإلعداد املؤقت لإلشراف على إنجاز مشروع اإلعداد الهيدروفالحي لسهل سايس.
املادة الرابعة  -.يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا املرسوم ،الذي ينشر بالجريدة الرسمية ،إلى وزير الفالحة والصيد البحري والتنمية القروية
واملياه والغابات ،وإلى رئيس اإلعداد املؤقت لإلشراف على إنجاز مشروع اإلعداد الهيدروفالحي لسهل سايس ،كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في  29من شوال  10( 1442يونيو .)2021
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزير الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات،
اإلمضاء  :عزيز أخنوش.
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الجريدة الرسمية

مرسوم رقم  2.21.364صادر في  29من شوال  10( 1442يونيو  )2021بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي بإنجاز مشروع النقل
الهيدرولي للفوسفاط من املوقع املنجمي الكنتور إلى موقع آسفي وبنزع ملكية القطع األرضية الالزمة لهذا الغرض لفائدة 
املجمع الشريف للفوسفاط ش.م .بإقليم اليوسفية.

رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم  7.81املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة وباالحتالل املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.81.254بتاريخ  11من رجب  6( 1402ماي  )1982؛
وعلى القانون رقم  46.07القا�ضي بتحويل املكتب الشريف للفوسفاط إلى شركة مساهمة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.08.15بتاريخ  18من صفر  26( 1429فبراير  )2008؛
وعلى املرسوم بقانون رقم  2.20.292الصادر في  28من رجب  23( 1441مارس  )2020املتعلق بسن أحكام خاصة بحالة
الطوارئ الصحية وإجراءات اإلعالن عنها ،كما وقع تغييره ؛
وعلى املرسوم رقم  2.82.382الصادر في  2رجب  16( 1403أبريل  )1983بتطبيق القانون رقم  7.81املشار إليه أعاله ؛
وعلى املرسوم رقم  2.08.252الصادر في فاتح جمادى اآلخرة  5( 1429يونيو  )2008بتطبيق القانون رقم 46.07
املشار إليه أعاله ؛
وبعد االطالع على ملف البحث اإلداري املباشر بمقر جماعة اسبيعات بإقليم اليوسفية من  5فبراير إلى  11أغسطس  2020؛
وباقتراح من وزير الطاقة واملعادن والبيئة وبعد استشارة وزير الداخلية،
رسم ما يلي :
املادة األولى
يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي بإنجاز مشروع النقل الهيدرولي للفوسفاط من املوقع املنجمي الكنتور إلى موقع آسفي بجماعة
اسبيعات بإقليم اليوسفية .
املادة الثانية
تنزع بناء على ما ذكر ملكية القطع األرضية الالزمة لهذا الغرض واملبينة في الجدول بعده واملعلم عليها بلون أحمر في املخطط
التجزيئي ذي املقياس  1/2000امللحق بأصل هذا املرسوم :
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الجريدة الرسمية

رقم املخطط

PGS-ES
1/1

أرقام القطع
األرضية

أسماء املالك أو ذوي الحقوق
العينية أو املظنون  أنهم كذلك
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املساحة املراد نزع
ملكيتها
مراجعها العقارية

عناوين املالك املفترضين
هـ

آر

س

املالحظات

1

سعيد الحادق بن أحمد

دوار السوالم
جماعة اسبيعات
قيادة اسبيعات

01

26

98

غير محفظة

أرض فالحية تشتمل على :
 39م من صبار سياج
 30م من حائط بالحجر
 60م ط من قناة الري بالتنقيط

2

عبد القادر البريني بن احمد

دوار البيب
جماعة البخاتي
قيادة البخاتي
إقليم آسفي

00

25

78

غير محفظة

أرض فالحية عارية

3

عبد الحكيم خاتم بن احمد
مصطفى خاتم بن غانم

دوار البيب
جماعة البخاتي
قيادة البخاتي
إقليم آسفي

00

11

70

غير محفظة

أرض فالحية عارية

4

عباس لعوي�سي بن عبد هللا

دوار العويسات
جماعة ايت حمو
قيادة بوشان
إقليم الرحامنة

00

11

90

غير محفظة

أرض فالحية عارية

5

احمد الصادق بن الغليمي

دوار النواجي تازرووت
جماعة البخاتي
قيادة اسفي
إقليم آسفي

00

11

51

غير محفظة

أرض فالحية عارية

6

الطاهر املنجاوي بن حمان

دوار النواجي تازرووت
جماعة البخاتي
قيادة البخاتي
إقليم آسفي

00

12

94

غير محفظة

أرض فالحية عارية

7

سعيد الحادق بن احمد

دوار السوالم
جماعة اسبيعات
قيادة اسبيعات
إقليم اليوسفية

00

49

45

غير محفظة

أرض فالحية عارية

8

عبد الرحيم الجوهري بن محمد

دوار زاوية النعيمي
جماعة اسبيعات
قيادة اسبيعات
إقليم اليوسفية

00

07

61

غير محفظة

أرض فالحية عارية

املادة الثالثة  -.يخول حق نزع امللكية إلى الرئيس املدير العام للمجمع الشريف للفوسفاط ش.م.
املادة الرابعة  -.يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا املرسوم ،الذي ينشر بالجريدة الرسمية ،إلى وزير الطاقة واملعادن والبيئة والرئيس املدير العام
للمجمع الشريف للفوسفاط ش.م ،كل واحد منهما فيما يخصه.
وحرر بالرباط في  29من شوال  10( 1442يونيو .)2021
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزير الطاقة واملعادن والبيئة،
اإلمضاء  :عزيز رباح.

الجريدة الرسمية
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مرسوم رقم  2.21.365صادرفي  29من شوال  10( 1442يونيو  )2021بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي ببناء سد لحماية ميناء
الناضور غرب املتوسط من الفيضانات (دوار انهياتن) وبنزع ملكية األغراس واملباني واملنشآت السطحية الالزمة لهذا
الغرض بإقليم الناضور.
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم  7.81املتعلق بنزع امللكية ألجل املنفعة العامة وباالحتالل املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.81.254بتاريخ  11من رجب  6( 1402ماي  )1982؛
وعلى املرسوم رقم  2.82.382الصادر في  2رجب  16( 1403أبريل  )1983في شأن تطبيق القانون املشار إليه أعاله ؛
وعلى نتائج البحث اإلداري املباشر من  21أكتوبر إلى  21ديسمبر  2020بجماعة إيعزانن بإقليم الناضور ؛
وباقتراح من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء وبعد استشارة وزير الداخلية،
رسم ما يلي :
املادة األولى
يعلن أن املنفعة العامة تق�ضي ببناء سد لحماية ميناء الناضور غرب املتوسط من الفيضانات (دوار انهياتن) بجماعة إيعزانن.
املادة الثانية
تنزع بناء على ما ذكر ملكية األغراس واملباني واملنشآت السطحية املبينة في الجدول صحبته واملعلم عليها في التصميم التجزيئي
ذي املقياس  1/1.500امللحق بأصل هذا املرسوم :
أرقام
الحساب

أسماء وعناوين المالك أو المفروض أنهم المالك

أرقام
القطع

أرقام
التصميم

املادة الثالثة - .يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا املرسوم ،الذي ينشر بالجريدة الرسمية ،إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء.
وحرر بالرباط في  29من شوال  10( 1442يونيو .)2021
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،
اإلمضاء  :عبد القادر اعمارة.

الجريدة الرسمية
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مرسوم رقم  2.21.371صادرفي  29من شوال  10( 1442يونيو )2021
بتجديد  إعالن املنفعة العامة التي تق�ضي ببناء الطريق
السيار الرابط بين برشيد وتيط مليل من ن.ك  9+000إلى
ن.ك ( 20+200مقطع إقليمي برشيد ومديونة).
رئيس الحكومة،
بناء على القانون رقم  7.81املتعلق بنزع امللكية من أجل املنفعة
العامة وباالحتالل املؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.81.254بتاريخ  11من رجب  6( 1402ماي  )1982وال سيما
الفصل  7منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.82.382الصادر في  2رجب 1403
( 16أبريل  )1983في شأن تطبيق القانون رقم  7.81املشار إليه أعاله ؛
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رسم ما يلي :
املادة األولى
يجدد وفقا ملقتضيات الفصل  7من القانون املشار إليه أعاله،
إعالن املنفعة العامة التي تق�ضي ببناء الطريق السيار الرابط بين
برشيد وتيط مليل من ن.ك  9+000إلى ن.ك  ،20+200وذلك حسب
املخطط املبين في التصميم املوقعي ذي املقياس  1/50.000امللحق
بأصل هذا املرسوم.
املادة الثانية
يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا املرسوم ،الذي ينشر بالجريدة
الرسمية ،إلى وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء.

وبعد االطالع على املرسوم رقم  2.18.160الصادر في  9رجب 1439
( 27مارس  )2018بإعالن أن املنفعة العامة تق�ضي ببناء الطريق السيار
الرابط بين برشيد وتيط مليل من ن.ك  9+000إلى ن.ك 20+200
(مقطع إقليمي برشيد ومديونة) بوالية جهة الدار البيضاء  -سطات ؛
وباقتراح من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،

وحرر بالرباط في  29من شوال  10( 1442يونيو .)2021
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،
اإلمضاء  :عبد القادر اعمارة.

مرسوم رقم  2.21.372صادرفي  29من شوال  10( 1442يونيو  )2021بتعيين حدود امللك العمومي البحري لساحل البحر
األبيض املتوسط بين واد كرت وواد نكورالتابع للنفوذ الترابي لجماعة دارالكبداني بإقليم الدريوش
رئيس الحكومة،
بناء على الظهير الشريف الصادر في  7شعبان ( 1332فاتح يوليو  )1914املتعلق بامللك العمومي كما وقع تغييره وتتميمه،
وال سيما الفصلين األول والسابع منه ؛
وبعد االطالع على ملف البحث العمومي املباشر من  12سبتمبر إلى  11أكتوبر  2018بمكاتب قيادة بني سعيد دائرة الدريوش
بإقليم الدريوش ؛
وباقتراح من وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،
رسم ما يلي :
املادة األولى
تعين حدود امللك العمومي البحري لساحل البحر األبيض املتوسط بين واد كرت وواد النكور التابع للنفوذ الترابي لجماعة
دار الكبداني بإقليم الدريوش من الوتد رقم ( )B1إلى الوتد رقم ( )B51حسب الخط املعلم عليه باللون البنفسجي في التصاميم
التجزيئية ذات املقياس  1/2000امللحقة بأصل هذا املرسوم ووفق جدول إحداثيات الحدود اآلتي بعده :
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 جدول إحداثيات الحدود -إحداثيات الحدود
Y
511563.540

املادة الثانية  -.يودع نظير من التصاميم املشار إليها في املادة األولى أعاله بجماعة دار الكبداني وباملحافظة على األمالك
العقارية وبمصلحة املسح العقاري بإقليم الناضور.
املادة الثالثة  -.يعهد بتنفيذ ما جاء في هذا املرسوم ،الذي ينشر بالجريدة الرسمية ،إلى وزير التجهيز والنقل
واللوجيستيك واملاء.
وحرر بالرباط في  29من شوال  10( 1442يونيو .)2021
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقعه بالعطف :
وزير التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء،
اإلمضاء  :عبد القادر اعمارة.

الجريدة الرسمية

4962

مرسوم رقم  2.21.438صادر في  11من ذي القعدة  1442
( 22يونيو  )2021يؤذن بموجبه للقرض العقاري والسياحي
بإحداث شركة املساهمة املسماة «.»HOLDPARTS
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املادة الثانية
يسند تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير
االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة.
وحرر بالرباط في  11من ذي القعدة  22( 1442يونيو .)2021

رئيس الحكومة،

اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.

بيان األسباب :

وقعه بالعطف :

يطلب القرض العقاري والسياحي اإلذن املنصوص عليه في املادة 8
من القانون رقم  39.89املأذون بموجبه في تحويل منشآت عامة إلى
القطاع الخاص ،كما وقع تغييره وتتميمه ،من أجل إحداث شركة
املساهمة املسماة «.»HOLDPARTS
ويهدف مشروع إحداث هذه الشركة القابضة ،الذي تمت
املصادقة عليه من طرف املجلس اإلداري للبنك بتاريخ  6ماي ،2021
إلى إدارة وتدبير مساهمات القرض العقاري والسياحي في رأسمال كل
من شركة « »Maroc Leasingوشركة « »Maghreb Titrisationفي
إطار موحد.
هذا ،ويتمثل النشاط الرئي�سي للشركة ،التي سيتم إحداثها على
شكل شركة املساهمة وبرأسمال يبلغ  521.537.900درهم ،مكون من
مساهمات نقدية وعينية مكونة من قيمة مساهمات البنك في رأسمال
الشركتين سالفتي الذكر ،خصوصا في اقتناء وتدبير القيم املنقولة،
املدرجة وغير املدرجة في بورصة القيم ،املتعلقة بالخصوص بالقطاع
املالي ،عن طريق مساهمة أو شراء ،وجميع العمليات التي تهم القيم
املذكورة.
ونظرا لألهداف املتوخاة من هذا املشروع ؛
وبناء على املادة  8من القانون رقم  39.89املأذون بموجبه في تحويل
منشآت عامة إلى القطاع الخاص الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.90.01بتاريخ  15من رمضان  11( 1410أبريل  ،)1990كما وقع
تغييره وتتميمه ؛
وباقتراح من وزير االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة،
رسم ما يلي :
املادة األولى
يؤذن للقرض العقاري والسياحي بإحداث شركة املساهمة
املسماة «.»HOLDPARTS

وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.

مرسوم رقم  2.21.457صادرفي  11من ذي القعدة  22( 1442يونيو )2021
باإلذن ملكتب التكوين املنهي و إنعاش الشغل باملساهمة في
إحداث شركة التسييراملسماة «.»ISMALA S.A
رئيس الحكومة،
بيان األسباب :
يطلب مكتب التكوين املنهي وإنعاش الشغل اإلذن املنصوص عليه
في املادة  8من القانون رقم  39.89املأذون بموجبه في تحويل منشآت
عامة إلى القطاع الخاص ،كما وقع تغييره وتتميمه ،من أجل إحداث
شركة التسيير املسماة « »ISMALA S.Aبشراكة مع تجمع الصناعات
املغربية في الطيران والفضاء «.»GIMAS
ويندرج مشروع إحداث هذه الشركة في إطار االهتمام الوطني
بتوظيف الشباب ،ومالءمة وتعزيز موارد التكوين في مهن صيانة
الطيران ومن أجل االستجابة للتطور امللحوظ الذي يعرفه هذا
القطاع باملغرب وحول العالم.
كما يندرج هذا املشروع ،الذي تمت املصادقة عليه من طرف
املجلس اإلداري للمكتب السالف الذكر بتاريخ  5أبريل  ،2021وفقا
لالتفاقية املوقعة بتاريخ  4يونيو  2019بين كل من وزارة الصناعة
واالستثمار والتجارة واالقتصاد الرقمي ووزارة التربية الوطنية
والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي ومكتب التكوين املنهي
وإنعاش الشغل والتجمع السالف الذكر.
هذا ويتمثل النشاط الرئي�سي للشركة ،التي سيتم إحداثها على
شكل شركة مساهمة ذات مجلس إدارة وبرأسمال يبلغ 300.000
درهم ،في إدارة املعهد املتخصص في مهن الطيران ولوجيستيك
املطارات ،املسؤول عن توفير التدريب املنهي للمستوى التقني والتقني
املتخصص واملؤهل في مهن الطيران وتوفير دورات التكوين املستمر
واإلتقان لصالح املستخدمين في قطاع صناعة الطيران وتدبير وتطوير
أي تكوين آخر في هذا القطاع.
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الجريدة الرسمية

هذا ،وستبلغ حصة مكتب التكوين املنهي وإنعاش الشغل %49
من رأسمال شركة « »ISMALA S.Aفي حين سيملك تجمع الصناعات
املغربية في الطيران والفضاء حصة .%51
وفي إطار هذه الشراكة ،سيضطلع التجمع املذكور بمجموعة من
املهام من بينها تتبع تطوير املهارات البشرية ودعم التكوين وتوظيف
مستخدمي هذا القطاع بالتشاور مع شركاء التكوين ،وال سيما
من خالل مواكبة إنشاء هندسة التكوين لالستجابة الحتياجات
النظام البيئي ،واملساهمة في نقل الخبرة املهنية لدى هيئات التكوين
والجامعات ومدارس الهندسة واملؤسسات املهنية إلخ.
كما ستمكن هاته الشراكة مكتب التكوين املنهي وإنعاش الشغل
من االستفادة من خبرة تجمع الصناعات املغربية في الطيران والفضاء
في مجال التسيير ومواكبة املستفيدين من التكوين وتصدير خبرته في
مجال التكوين لألسواق الخارجية خصوصا لدول الخليج.
ونظرا لألهداف املتوخاة من هذا املشروع خصوصا مالءمة
وتعزيز موارد التكوين في قطاع مهن صيانة الطيران ؛
وبناء على املادة  8من القانون رقم  39.89املأذون بموجبه في تحويل
منشآت عامة إلى القطاع الخاص الصادر بتنفيذه الظهير الشريف
رقم  1.90.01بتاريخ  15من رمضان  11( 1410أبريل  ،)1990كما وقع
تغييره وتتميمه ؛
وباقتراح من وزير االقتصاد والمالية وإصالح اإلدارة،
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قرار لرئيس الحكومة رقم  3.27.21صادرفي  16من شوال 1442
( 28ماي  )2021بتفويض املصادقة على الصفقات
رئيس الحكومة،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.17.07الصادر في  9رجب 1438
( 7أبريل  )2017بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى املرسوم رقم  2.05.1016الصادر في  12من جمادى
اآلخرة  19( 1426يوليو  )2005بإحداث الحساب املرصد ألمور
خصوصية املسمى «صندوق دعم املبادرة الوطنية للتنمية البشرية» ؛
وعلى املرسوم رقم  2.05.1017الصادر في  12من جمادى
اآلخرة  19( 1426يوليو  )2005املتعلق بمساطر تنفيذ النفقات
املبرمجة في إطار الحساب املرصد ألمور خصوصية املسمى «صندوق
دعم املبادرة الوطنية للتنمية البشرية» ؛
وعلى املرسوم رقم  2.12.349الصادر في  8جمادى األولى 1434
( 20مارس )2013املتعلق بالصفقات العمومية ؛
وعلى قرار الوزير األول رقم  3.96.07الصادر في  3شوال 1428
( 15أكتوبر  )2007بتعيين آمرين مساعدين بالصرف ونواب عنهم
كما وقع تغييره وتتميمه،
قرر ما يلي :

رسم ما يلي :

املادة األولى

املادة األولى

يفوض إلى السيد عبد اللطيف شدالي ،عامل إقليم طانطان

يؤذن ملكتب التكوين املنهي وإنعاش الشغل باملساهمة في إحداث
شركة التسيير املسماة « »ISMALA S.Aبنسبة .%49

بالنيابة ،اآلمر املساعد بصرف نفقات الحساب املرصد ألمور

املادة الثانية

خصوصية املسمى «صندوق دعم املبادرة الوطنية للتنمية البشرية»،

يسند تنفيذ هذا املرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية إلى وزير
االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة.
وحرر بالرباط في  11من ذي القعدة  22( 1442يونيو .)2021
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.
وقع بالعطف :
وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.

املصادقة على صفقات األشغال أو التوريدات أو الخدمات وفسخها
وكذا االتفاقيات املبرمة في إطار االعتمادات املفوضة إليه من الحساب
املذكور.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  16من شوال  28( 1442ماي .)2021
اإلمضاء  :سعد الدين العثماني.

الجريدة الرسمية
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ق ــرار لوزير الصحة رقم  1517.21صادر في  2رمضان 1442

ق ــرار لوزير الصحة رقم  1518.21صادر في  15من رمضان 1442

( 15أبريل  )2021بتغيير القرار رقم  3678.19الصادر في

( 28أبريل  )2021بتغيير القرار رقم  3678.19الصادر في

 11من صفر  10( 1441أكتوبر  )2019بتفويض اإلمضاء

 11من صفر  10( 1441أكتوبر  )2019بتفويض اإلمضاء

واملصادقة على الصفقات.

واملصادقة على الصفقات.

وزير الصحة،

وزير الصحة،

بعد االطالع على القرار رقم  3678.19الصادر في  11من صفر 1441
( 10أكتوبر  )2019بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات
كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.19.947الصادر في  18من صفر 1441
( 17أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزير الصحة،

بعد االطالع على القرار رقم  3678.19الصادر في  11من صفر 1441
( 10أكتوبر  )2019بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات
كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.19.947الصادر في  18من صفر 1441
( 17أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزير الصحة،
قرر ما يلي :

قرر ما يلي :

املادة األولى

املادة األولى
يغير على النحو التالي الجدول امللحق بالقرار املشار إليه أعاله
رقم  3678.19بتاريخ  11من صفر  10( 1441أكتوبر : )2019

يغير على النحو التالي الجدول امللحق بالقرار املشار إليه أعاله
رقم  3678.19بتاريخ  11من صفر  10( 1441أكتوبر : )2019
«الجدول امللحق

«الجدول امللحق
االختصاص الترابي
املفوض إليهم

النواب

االختصاص الترابي

..............................................

.............................

..............................................

.............................

عمالة الرباط

السيد لحسن اليوسفي ،مدير املركز
االستشفائي الجهوي بعمالة الرباط
بالنيابة.

.............................

.................................

..............................................

.............................

جهة الرباط -
سال  -القنيطرة
جهة
الرباط -
سال -
القنيطرة

(الباقي ال تغيير فيه).

جهة الرباط -
سال  -القنيطرة

املفوض إليهم

النواب

جهة الرباط -
سال  -القنيطرة

..............................................

.............................

.................................

..............................................

.............................

إقليم الخميسات

..............................................

.............................

..............................................

.............................

السيد يوسف الزنبوط ،مدير
املركز االستشفائي اإلقليمي
بسيدي قاسم بالنيابة.

.............................

..............................................

.............................

إقليم سيدي قاسم
.................................

(الباقي ال تغيير فيه).

املادة الثانية

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

وحرر بالرباط في  2رمضان  15( 1442أبريل .)2021
اإلمضاء  :خالد آيت طالب.

وحرر بالرباط في  15من رمضان  28( 1442أبريل .)2021
اإلمضاء  :خالد آيت طالب.

الجريدة الرسمية
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قرار لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  1469.21صادر في
 6شوال  18( 1442ماي  )2021بتتميم القرار رقم 190.21
الصادر في  11من جمادى اآلخرة   25( 1442يناير )2021
بتفويض اإلمضاء.

قرار لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  1470.21صادر في
 6شوال  18( 1442ماي  )2021بتتميم القرار رقم 632.21
الصادر في  14من رجب  26( 1442فبراير  )2021بتفويض
اإلمضاء.
وزيـر االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،

وزيـر االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
بعد االطالع على القرار رقم  190.21الصادر في  11من جمادى
اآلخرة  25( 1442يناير  )2021بتفويض اإلمضاء ؛
وعلى املرسوم رقم  2.19.956الصادر في فاتح ربيع األول 1441
( 30أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزير االقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة،
قرر مـا يلي :

بعد االطالع على القرار رقم  632.21الصادر في  14من رجب 1442
( 26فبراير  )2021بتفويض اإلمضاء ؛
وعلى املرسوم رقم  2.19.956الصادر في فاتح ربيع األول 1441
( 30أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزير االقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة،
قرر مـا يلي :
املادة األولى
تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم  632.21بتاريخ  14من رجب  26( 1442فبراير : )2021

املادة األولى
تتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم  190.21بتاريخ  11من جمادى اآلخرة  25( 1442يناير : )2021
«املادة األولى - .يفوض إلى األشخاص التالية أسماؤهم اإلمضاء
«نيابة عن وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة على األوامر الصادرة
«للموظفين التابعين لهم للقيام بمأموريات داخل اململكة :
املفوض إليهم
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النواب

 ......................................................................... - ......................................................................... ......................................................................... - ......................................................................... السيد عبد الحكيم زحاف ،املدير الجهوي  -السيدة بهية مجدوبي ،رئيسة مصلحة تدبير املواردالبشرية والتكوين التابعة للمديرية الجهوية للرباط -
للرباط  -سال  -القنيطرة.
سال  -القنيطرة ؛
  .........................................................................؛ ......................................................................... ......................................................................... - .................................................................................................................................................. - ......................................................................... -

(الباقي ال تغيير فيه).
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  6شوال  18( 1442ماي .)2021
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.

«املادة األولى - .يفوض إلى األشخاص الواردة أسماؤهم في الجدول
«املبين بعده ،كل حسب اختصاصه الترابي ،اإلمضاء أو التأشير نيابة
«عن وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة على الوثائق والتصرفات
«اإلدارية التالية املتعلقة بتدبير شؤون املوظفين :
« ................................................................. -؛
« ................................................................. -؛
« ................................................................. -؛
« ................................................................. -؛
االختصاص الترابي

املفوض إليهم

النواب

................................

............................................

............................................

الرباط-سال-القنيطرة

............................................

 السيدة بهية مجدوبي ،رئيسة مصلحةتدبير املوارد البشرية والتكوين التابعة
للمديرية الجهوية للرباط  -سال -
القنيطرة.

................................

............................................

............................................

(الباقي ال تغيير فيه).
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  6شوال  18( 1442ماي .)2021
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.

الجريدة الرسمية
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قرار لوزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة رقم  1536.21صادر في
 14من شوال  26( 1442ماي  )2021بتغيير وتتميم
القرار رقم  4161.19الصادر في  27من ربيع اآلخر 1441
( 24ديسمبر )2019بتفويض اإلمضاء.
وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة،
بعد االطالع على القرار رقم  4161.19الصادر في  27من ربيع
اآلخر  24( 1441ديسمبر  )2019بتفويض اإلمضاء كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.19.956الصادر في فاتح ربيع األول 1441
( 30أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزير االقتصاد واملالية
وإصالح اإلدارة،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تغير وتتمم على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم  4161.19بتاريخ  27من ربيع اآلخر  24( 1441ديسمبر : )2019
«املادة األولى - .يفوض إلى األشخاص التالية أسماؤهم اإلمضاء
«أو التأشير نيابة عن وزير االقتصاد واملالية وإصالح اإلدارة على
«جميع الوثائق املتعلقة باملهام املنوطة بهم بمديرية املنشآت العامة
«والخوصصة ما عدا املراسيم والقرارات التنظيمية :
«................................................................................... -
« -هشام املدغري ،مفتش املالية من الدرجة املمتازة ؛
« -احمد بالفاهمي ،املتصرف من الدرجة األولى ؛
«................................................................................... -
« -فاتحة بلغيتي ،رئيسة قسم املاء والطاقة واملعادن ؛
« -رئيس قسم البنيات التحتية ؛ (شاغر)
«................................................................................... -
« -رئيس قسم البرمجة والتعاقد ؛ (شاغر)
«................................................................................... -
« -ادريس البوراقي ،رئيس قسم التدقيق والتقييم ؛
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« -حاتم االنصاري ،رئيس مصلحة املرافق االجتماعية ؛
«................................................................................... -
« -شفيقة بنشقرون سعيد ،رئيسة مصلحة اإلعالميات ؛
« -فتيحة اداحماد ،رئيسة مصلحة التنميط املحاسبي ؛
«................................................................................... -
« -فاطمة البرنو�سي ،رئيسة مصلحة تقييم أعمال التدقيق ؛
« -بشرى عاشري ،رئيسة مصلحة إعادة الهيكلة والتصفية ؛
«................................................................................... -
(الباقي ال تغيير فيه).
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  14من شوال  26( 1442ماي .)2021
اإلمضاء  :محمد بنشعبون.

قرار لوزيرالعدل رقم  1471.21صادرفي  8شوال 1442
( 20ماي  )2021بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات
وزير العدل،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.17.07الصادر في  9رجب 1438
( 7أبريل  )2017بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429
( 30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األولى والثانية منه ؛
وعلى املرسوم امللكي رقم  330.66الصادر في  10محرم 1387
( 21أبريل  )1967بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره
وتتميمه وال سيما الفصلين  5و  64منه ؛
وعلى القرار الصادر في  7جمادى األولى  20( 1350سبتمبر )1931
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع
تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394
( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛

«................................................................................... -

وعلى املرسوم رقم  2.12.349الصادر في  8جمادى األولى 1434
( 20مارس  )2013املتعلق بالصفقات العمومية ؛

« -ندى أقضاض ،رئيسة مصلحة التهيئة والتعمير ؛

وعلى املرسوم رقم  2.19.946الصادر في  18من صفر 1441
( 17أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزير العدل،

« -نجالء الرويجل ،رئيسة مصلحة اإلسكان ؛
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الجريدة الرسمية

قرر ما يلي :
املادة األولى
يفوض إلى السيد تفاوي العربي منير ،املنتدب القضائي من
الدرجة األولى ،املدير الفرعي اإلقليمي لدى محكمة االستئناف
بالرباط ،اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير العدل على الوثائق املثبتة
للنفقات واألوامر بقبض املوارد املتعلقة بصرف االعتمادات املفوضة
برسم ميزانية وزارة العدل وكذا الحساب الخصو�صي للخزينة
رقم  3.2.0.0.1.06.001املسمى «الصندوق الخاص لدعم املحاكم».
املادة الثانية
يفوض إلى السيد تفاوي العربي منير اإلمضاء نيابة عن وزير العدل
على األوامر الصادرة للموظفين التابعين للمديرية الفرعية اإلقليمية
لدى محكمة االستئناف بالرباط للقيام بمأموريات داخل اململكة.
املادة الثالثة
يفوض إلى السيد تفاوي العربي منير املصادقة على الصفقات
املتعلقة بالخدمات أوالتوريدات وفسخها وعلى جميع الوثائق الخاصة
بتلك الصفقات.
املادة الرابعة
إذا تغيب السيد تفاوي العربي منير أو عاقه عائق ناب عنه السيد
يوسف برزوق ،املهندس الرئيس من الدرجة األولى باملديرية الفرعية
اإلقليمية لدى محكمة االستئناف بالرباط.
املادة الخامسة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  8شوال  20( 1442ماي .)2021
اإلمضاء  :محمد بنعبد القادر.

قرار لوزيرالعدل رقم  1472.21صادرفي  8شوال 1442
( 20ماي  )2021بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات
وزير العدل،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.17.07الصادر في  9رجب 1438
( 7أبريل  )2017بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429
( 30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األولى والثانية منه ؛
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وعلى املرسوم امللكي رقم  330.66الصادر في  10محرم 1387
( 21أبريل  )1967بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره
وتتميمه وال سيما الفصلين  5و  64منه ؛
وعلى القرار الصادر في  7جمادى األولى  20( 1350سبتمبر )1931
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع
تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394
( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.12.349الصادر في  8جمادى األولى 1434
( 20مارس  )2013املتعلق بالصفقات العمومية ؛
وعلى املرسوم رقم  2.19.946الصادر في  18من صفر 1441
( 17أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزير العدل،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يفوض إلى السيد يونس ب�سي ،املنتدب القضائي من الدرجة
األولى ،املدير الفرعي اإلقليمي لدى محكمة االستئناف بالقنيطرة،
اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير العدل على الوثائق املثبتة للنفقات
واألوامر بقبض املوارد املتعلقة بصرف االعتمادات املفوضة
برسم ميزانية وزارة العدل وكذا الحساب الخصو�صي للخزينة
رقم  3.2.0.0.1.06.001املسمى «الصندوق الخاص لدعم املحاكم».
املادة الثانية
يفوض إلى السيد يونس ب�سي اإلمضاء نيابة عن وزير العدل على
األوامر الصادرة للموظفين التابعين للمديرية الفرعية اإلقليمية لدى
محكمة االستئناف بالقنيطرة للقيام بمأموريات داخل اململكة.
املادة الثالثة
يفوض إلى السيد يونس ب�سي املصادقة على الصفقات املتعلقة
بالخدمات أو التوريدات وفسخها وعلى جميع الوثائق الخاصة بتلك
الصفقات.
املادة الرابعة
إذا تغيب السيد يونس ب�سي أو عاقه عائق ناب عنه السيد بلعيد
الشيكر ،املحرر القضائي من الدرجة الثانية باملديرية الفرعية
اإلقليمية لدى محكمة االستئناف بالقنيطرة.
املادة الخامسة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  8شوال  20( 1442ماي .)2021
اإلمضاء  :محمد بنعبد القادر.

الجريدة الرسمية
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قرار لوزيرالعدل رقم  1473.21صادرفي  8شوال 1442
( 20ماي  )2021بتفويض اإلمضاء واملصادقة على الصفقات
وزير العدل،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.17.07الصادر في  9رجب 1438
( 7أبريل  )2017بتعيين أعضاء الحكومة كما وقع تغييره ؛
وعلى املرسوم رقم  2.05.768الصادر في  30من شوال 1429
( 30أكتوبر  )2008في شأن تفويض إمضاء الوزراء وكتاب الدولة
ونواب كتاب الدولة وال سيما املادتين األولى والثانية منه ؛
وعلى املرسوم امللكي رقم  330.66الصادر في  10محرم 1387
( 21أبريل  )1967بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره
وتتميمه والسيما الفصلين  5و  64منه ؛
وعلى القرار الصادر في  7جمادى األولى  20( 1350سبتمبر )1931
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع
تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394
( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.12.349الصادر في  8جمادى األولى 1434
( 20مارس  )2013املتعلق بالصفقات العمومية ؛
وعلى املرسوم رقم  2.19.946الصادر في  18من صفر 1441
( 17أكتوبر  )2019املتعلق باختصاصات وزير العدل،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يفوض إلى السيد موالي سعيد الشرفي ،املنتدب القضائي من
الدرجة الثانية ،املدير الفرعي اإلقليمي لدى محكمة االستئناف
بالدار البيضاء ،اإلمضاء أو التأشير نيابة عن وزير العدل على الوثائق
املثبتة للنفقات واألوامر بقبض املوارد املتعلقة بصرف االعتمادات
املفوضة برسم ميزانية وزارة العدل وكذا الحساب الخصو�صي
للخزينة رقم  3.2.0.0.1.06.001املسمى «الصندوق الخاص لدعم
املحاكم».
املادة الثانية
يفوض إلى السيد موالي سعيد الشرفي اإلمضاء نيابة عن وزير
العدل على األوامر الصادرة للموظفين التابعين للمديرية الفرعية
اإلقليمية لدى محكمة االستئناف بالدار البيضاء للقيام بمأموريات
داخل اململكة.
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املادة الثالثة
يفوض إلى السيد موالي سعيد الشرفي املصادقة على الصفقات
املتعلقة بالخدمات والتوريدات وفسخها وعلى جميع الوثائق الخاصة
بتلك الصفقات.
املادة الرابعة
إذا تغيب السيد موالي سعيد الشرفي أو عاقه عائق ناب عنه
السيد كحلي مبارك ،املنتدب القضائي من الدرجة األولى باملديرية
الفرعية اإلقليمية لدى محكمة االستئناف بالدار البيضاء.
املادة الخامسة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية وينسخ القرار رقم 2600.20
الصادر في  28من صفر  16( 1442أكتوبر  )2020بتفويض اإلمضاء.
وحرر بالرباط في  8شوال  20( 1442ماي .)2021
اإلمضاء  :محمد بنعبد القادر.

قرار لوزيراألوقاف والشؤون اإلسالمية رقم  1535.21صادرفي  15من
شوال  27( 1442ماي  )2021بتغيير القرار رقم 3198.17
الصادر في  28من صفر  17( 1439نوفمبر   )2017بتفويض
املصادقة على الصفقات.
وزير األوقاف والشؤون اإلسالمية،
بعد االطالع على القرار رقم  3198.17الصادر في  28من صفر 1439
( 17نوفمبر  )2017بتفويض املصادقة على الصفقات كما وقع تغييره ؛
وعلى املرسوم رقم  2.17.194الصادر في  20من رجب 1438
( 18أبريل  )2017املتعلق باختصاصات وزير األوقاف والشؤون
اإلسالمية،
قرر ما يلي :
املادة األولى
تغير على النحو التالي املادة األولى من القرار املشار إليه أعاله
رقم  3198.17بتاريخ  28من صفر  17( 1439نوفمبر : )2017
«املادة األولى - .يفوض إلى والة وعمال عماالت وأقاليم اململكة.......
«من امليزانية العامة لوزارة األوقاف والشؤون اإلسالمية :
املفوض  إليهم

االختصاص الترابي

........................................

........................................

يوسف خير

عامل إقليم أسا  -الزاك

عبد اللطيف شدالي

عامل إقليم طانطان بالنيابة

........................................

........................................

(الباقي ال تغيير فيه).

الجريدة الرسمية
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املادة الثانية

ق ــرار للوكيل العام للملك ،رئيس النيابة العامة رقم  1301.21صادر

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

في  12من شعبان  26( 1442مارس  )2021بتفويض اإلمضاء

وحرر بالرباط في  15من شوال  27( 1442ماي .)2021
اإلمضاء  :أحمد التوفيق.

ق ــرار للوكيل العام للملك ،رئيس النيابة العامة رقم 1300.21
صادرفي  12من شعبان  26( 1442مارس  )2021بتفويض اإلمضاء
الوكيل العام للملك ،رئيس النيابة العامة،
بناء على القانون رقم  33.17املتعلق بنقل اختصاصات السلطة
الحكومية املكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض
بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة
العامة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.17.45بتاريخ  8ذي
الحجة  30( 1438أغسطس  )2017وال سيما املادة  5منه ؛
وعلى القرار الصادر في  7جمادى األولى  20( 1350سبتمبر )1931
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع
تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394
( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه ؛
وعلى قرار الوزير األول رقم  3.228.74الصادر في  21من جمادى
اآلخرة  12( 1394يوليو  )1974بتحديد شروط وضع أوامر القيام
بمأموريات في الخارج،
قرر ما يلي :

واملصادقة على الصفقات.
الوكيل العام للملك ،رئيس النيابة العامة،
بناء على القانون رقم  33.17املتعلق بنقل اختصاصات السلطة
الحكومية املكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض
بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة
العامة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.17.45بتاريخ  8ذي
الحجة  30( 1438أغسطس  )2017وال سيما املادة  5منه ؛
وعلى املرسوم امللكي رقم  330.66الصادر في  10محرم 1387
( 21أبريل  )1967بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.12.349الصادر في  8جمادى األولى 1434
( 20مارس )2013املتعلق بالصفقات العمومية،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يفوض إلى السيد هشام البالوي،الكاتب العام لرئاسة النيابة
العامة ،اإلمضاء أو التأشير نيابة عن الوكيل العام للملك رئيس
النيابة العامة على األوامر بصرف أو تحويل االعتمادات وعلى الوثائق
املثبتة للنفقات وبصفة عامة على جميع الوثائق املحاسبية املتعلقة

املادة األولى
يفوض إلى السيد هشام البالوي،الكاتب العام لرئاسة النيابة
العامة ،اإلمضاء أو التأشير نيابة عن الوكيل العام للملك رئيس
النيابة العامة على جميع الوثائق املتعلقة باملصالح التابعة لرئاسة
النيابة العامة بما في ذلك األوامر الصادرة للقضاة واملوظفين العاملين
برئاسة النيابة العامة وكذا قضاة النيابات العامة بجميع محاكم
اململكة للقيام بمأموريات داخل اململكة وفي الخارج.

برئاسة النيابة العامة.
املادة الثانية
يفوض إلى السيد هشام البالوي املصادقة على الصفقات املتعلقة
برئاسة النيابة العامة وفسخها وعلى جميع الوثائق الخاصة بتلك
الصفقات.
املادة الثالثة

املادة الثانية

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  12من شعبان  26( 1442مارس .)2021
اإلمضاء  :الحسن الداكي.

وحرر بالرباط في  12من شعبان  26( 1442مارس .)2021
اإلمضاء  :الحسن الداكي.

الجريدة الرسمية
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ق ــرار للوكيل العام للملك ،رئيس النيابة العامة رقم  1302.21صادر
في  12من شعبان  26( 1442مارس  )2021بتفويض اإلمضاء
واملصادقة على الصفقات.
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ق ــرار للوكيل العام للملك ،رئيس النيابة العامة رقم  1303.21صادر
في  12من شعبان  26( 1442مارس  )2021بتفويض اإلمضاء
الوكيل العام للملك ،رئيس النيابة العامة،

الوكيل العام للملك ،رئيس النيابة العامة،
بناء على القانون رقم  33.17املتعلق بنقل اختصاصات السلطة
الحكومية املكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض
بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة
العامة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.17.45بتاريخ  8ذي
الحجة  30( 1438أغسطس  )2017وال سيما املادة  5منه ؛
وعلى املرسوم امللكي رقم  330.66الصادر في  10محرم 1387
( 21أبريل  )1967بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.12.349الصادر في  8جمادى األولى 1434
( 20مارس )2013املتعلق بالصفقات العمومية،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يفوض إلى السيد السعيد بنصالح،رئيس قطب املوارد البشرية
والشؤون العامة ،اإلمضاء أو التأشير نيابة عن الوكيل العام للملك
رئيس النيابة العامة على األوامر بصرف أو تحويل االعتمادات وعلى
الوثائق املثبتة للنفقات وبصفة عامة على جميع الوثائق املحاسبية
املتعلقة برئاسة النيابة العامة.
املادة الثانية

بناء على القانون رقم  33.17املتعلق بنقل اختصاصات السلطة
الحكومية املكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض
بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة
العامة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.17.45بتاريخ  8ذي
الحجة  30( 1438أغسطس  )2017وال سيما املادة  5منه ؛
وعلى القرار الصادر في  7جمادى األولى  20( 1350سبتمبر )1931
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع
تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394
( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يفوض إلى السيد السعيد بنصالح ،رئيس قطب املوارد البشرية
والشؤون العامة ،اإلمضاء أو التأشير نيابة عن الوكيل العام للملك
رئيس النيابة العامة على جميع الوثائق املتعلقة باملصالح التابعة
لرئاسة النيابة العامة بما في ذلك األوامر الصادرة للقضاة واملوظفين
العاملين برئاسة النيابة العامة وكذا قضاة النيابات العامة بجميع
محاكم اململكة للقيام بمأموريات داخل اململكة.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

يفوض إلى السيد السعيد بنصالح اإلمضاء على صفقات التجهيز
واملعدات واألشغال والخدمات والتوريدات املتعلقة برئاسة النيابة
العامة وعلى جميع الوثائق الخاصة بتلك الصفقات.
املادة الثالثة
يفوض إلى السيد السعيد بنصالح املصادقة على الصفقات
املتعلقة برئاسة النيابة العامة وفسخها وعلى جميع الوثائق الخاصة
بتلك الصفقات.
املادة الرابعة
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  12من شعبان  26( 1442مارس .)2021
اإلمضاء  :الحسن الداكي.

وحرر بالرباط في  12من شعبان  26( 1442مارس .)2021
اإلمضاء  :الحسن الداكي.

ق ــرار للوكيل العام للملك ،رئيس النيابة العامة رقم 1304.21
صادرفي  12من شعبان  26( 1442مارس  )2021بتفويض اإلمضاء
الوكيل العام للملك ،رئيس النيابة العامة،
بناء على القانون رقم  33.17املتعلق بنقل اختصاصات السلطة
الحكومية املكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض
بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة
العامة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.17.45بتاريخ  8ذي
الحجة  30( 1438أغسطس  )2017وال سيما املادة  5منه ؛

الجريدة الرسمية
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وعلى القرار الصادر في  7جمادى األولى  20( 1350سبتمبر )1931
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع
تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394
( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه،
قرر ما يلي :
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املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  12من شعبان  26( 1442مارس .)2021
اإلمضاء  :الحسن الداكي.

املادة األولى
يفوض إلى السيد السعيد بنصالح ،رئيس قطب املوارد البشرية
والشؤون العامة ،اإلمضاء أو التأشير نيابة عن الوكيل العام للملك
رئيس النيابة العامة على جميع الوثائق املتعلقة باملصالح التابعة له بما
في ذلك األوامر الصادرة للقضاة واملوظفين واألعوان التابعين لنفس
القطب للقيام بمأموريات داخل اململكة.
املادة الثانية

ق ــرار للوكيل العام للملك ،رئيس النيابة العامة رقم  1306.21صادر
في  12من شعبان  26( 1442مارس  )2021بتفويض اإلمضاء
الوكيل العام للملك ،رئيس النيابة العامة،
بناء على القانون رقم  33.17املتعلق بنقل اختصاصات السلطة

ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  12من شعبان  26( 1442مارس .)2021
اإلمضاء  :الحسن الداكي.

ق ــرار للوكيل العام للملك ،رئيس النيابة العامة رقم 1305.21
صادرفي  12من شعبان  26( 1442مارس  )2021بتفويض اإلمضاء
الوكيل العام للملك ،رئيس النيابة العامة،
بناء على القانون رقم  33.17املتعلق بنقل اختصاصات السلطة
الحكومية املكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض
بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة
العامة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.17.45بتاريخ  8ذي
الحجة  30( 1438أغسطس  )2017وال سيما املادة  5منه ؛
وعلى القرار الصادر في  7جمادى األولى  20( 1350سبتمبر )1931
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع
تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394
( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يفوض إلى السيد أحمد والي علمي ،رئيس قطب الدعوى العمومية
وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية ،اإلمضاء أو التأشير نيابة عن الوكيل
العام للملك رئيس النيابة العامة على جميع الوثائق املتعلقة باملصالح
التابعة له بما في ذلك األوامر الصادرة للقضاة واملوظفين واألعوان
التابعين لنفس القطب للقيام بمأموريات داخل اململكة.

الحكومية املكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض
بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة
العامة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.17.45بتاريخ  8ذي
الحجة  30( 1438أغسطس  )2017والسيما املادة  5منه ؛
وعلى القرار الصادر في  7جمادى األولى  20( 1350سبتمبر )1931
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع
تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394
( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يفوض إلى السيد عبد الرحيم حنين ،رئيس قطب تتبع القضايا
الجنائية وحماية الفئات الخاصة ،اإلمضاء أو التأشير نيابة عن
الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة على جميع الوثائق املتعلقة
باملصالح التابعة له بما في ذلك األوامر الصادرة للقضاة واملوظفين
واألعوان التابعين لنفس القطب للقيام بمأموريات داخل اململكة.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  12من شعبان  26( 1442مارس .)2021
اإلمضاء  :الحسن الداكي.

الجريدة الرسمية
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ق ــرار للوكيل العام للملك ،رئيس النيابة العامة رقم 1307.21
صادرفي  12من شعبان  26( 1442مارس  )2021بتفويض اإلمضاء
الوكيل العام للملك ،رئيس النيابة العامة،
بناء على القانون رقم  33.17املتعلق بنقل اختصاصات السلطة
الحكومية املكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض
بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة
العامة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.17.45بتاريخ  8ذي
الحجة  30( 1438أغسطس  )2017وال سيما املادة  5منه ؛
وعلى القرار الصادر في  7جمادى األولى  20( 1350سبتمبر )1931
بتنظيم التعويض عن مصاريف التنقل والقيام بمأموريات كما وقع
تغييره وتتميمه باملرسوم رقم  2.73.312بتاريخ  10صفر 1394
( 5مارس  )1974وال سيما الفصل  20منه،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يفوض إلى السيدة أمينة أفروخي ،رئيسة قطب النيابة العامة
املتخصصة والتعاون القضائي ،اإلمضاء أو التأشير نيابة عن الوكيل
العام للملك رئيس النيابة العامة على جميع الوثائق املتعلقة باملصالح
التابعة لها بما في ذلك األوامر الصادرة للقضاة واملوظفين واألعوان
التابعين لنفس القطب للقيام بمأموريات داخل اململكة.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  12من شعبان  26( 1442مارس .)2021
اإلمضاء  :الحسن الداكي.

ق ــرار للوكيل العام للملك ،رئيس النيابة العامة رقم 1308.21
صادرفي  12من شعبان  26( 1442مارس  )2021بتفويض اإلمضاء
الوكيل العام للملك ،رئيس النيابة العامة،
بناء على القانون رقم  33.17املتعلق بنقل اختصاصات السلطة
الحكومية املكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض
بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة
العامة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.17.45بتاريخ  8ذي
الحجة  30( 1438أغسطس  )2017وال سيما املادة  5منه ؛
وعلى املرسوم امللكي رقم  330.66الصادر في  10محرم 1387
( 21أبريل  )1967بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
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وعلى املرسوم رقم  2.12.349الصادر في  8جمادى األولى 1434
( 20مارس )2013املتعلق بالصفقات العمومية،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يفوض إلى السيد بنعي�سى الكبير ،رئيس شعبة نظم املعلوميات،
اإلمضاء أو التأشير نيابة عن الوكيل العام للملك رئيس النيابة العامة
على صفقات األشغال والخدمات والتوريدات واملعدات املعلوماتية
وتهيئة وصيانة الشبكة املعلوماتية والشبكة الكهربائية املموجة
وكذا الربط الشبكي املبرمة لحساب رئاسة النيابة العامة وعلى جميع
الوثائق املتعلقة بتلك الصفقات.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بالرباط في  12من شعبان  26( 1442مارس .)2021
اإلمضاء  :الحسن الداكي.

ق ــرار للوكيل العام للملك ،رئيس النيابة العامة رقم 1309.21
صادرفي  12من شعبان  26( 1442مارس  )2021بتفويض اإلمضاء
الوكيل العام للملك ،رئيس النيابة العامة،
بناء على القانون رقم  33.17املتعلق بنقل اختصاصات السلطة
الحكومية املكلفة بالعدل إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض
بصفته رئيسا للنيابة العامة وبسن قواعد لتنظيم رئاسة النيابة
العامة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم  1.17.45بتاريخ  8ذي
الحجة  30( 1438أغسطس  )2017وال سيما املادة  5منه ؛
وعلى املرسوم امللكي رقم  330.66الصادر في  10محرم 1387
( 21أبريل  )1967بسن نظام عام للمحاسبة العامة كما وقع تغييره
وتتميمه ؛
وعلى املرسوم رقم  2.12.349الصادر في  8جمادى األولى 1434
( 20مارس )2013املتعلق بالصفقات العمومية،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يفوض إلى السيد أحمد شهيد ،رئيس شعبة الشؤون املالية
واللوجيستيك ،اإلمضاء أو التأشير نيابة عن الوكيل العام للملك
رئيس النيابة العامة على صفقات األشغال والتوريدات والخدمات
ماعدا الخاصة باملعلوميات املبرمة لحساب رئاسة النيابة العامة وعلى
جميع الوثائق املتعلقة بتلك الصفقات.

الجريدة الرسمية
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قرار لعامل إقليم آسا  -الزاك

املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

بإقرار مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية

وحرر بالرباط في  12من شعبان  26( 1442مارس .)2021

ملركز جماعة تويزكي

اإلمضاء  :الحسن الداكي.

قرار لوالي جهة كلميم  -واد نون رقم  993.21صادرفي  16من شعبان 1442
( 30مارس  )2021باملو افقة على قرار عامل إقليم آسا  -الزاك
املتعلق بإقرار مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية ملركز
جماعة تويزكي.
والي جهة كلميم  -واد نون ،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.60.063الصادر في  30من
ذي الحجة  25( 1379يونيو  )1960بشأن توسيع نطاق العمارات
القروية كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وعلى الظهير الشريف رقم  1.59.351الصادر في فاتح جمادى
اآلخرة  2( 1379ديسمبر  )1959بشأن التقسيم اإلداري للمملكة
كما وقع تغييره باملرسوم رقم  2.15.716بتاريخ  9ذي الحجة 1436
( 23سبتمبر  )2015؛
وعلى قرار وزير الداخلية رقم  3978.19الصادر في  8ربيع اآلخر 1441
( 5ديسمبر  )2019بتفويض اإلمضاء،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يوافق على قرار عامل إقليم آسا  -الزاك بإقرار مخطط تنمية الكتلة
العمرانية القروية ملركز جماعة تويزكي (املخطط رقم .)1-2020
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.
وحرر بكلميم في  16من شعبان  30( 1442مارس .)2021
اإلمضاء  :محمد الناجم أبهاي.

*
*

*

عامل إقليم آسا  -الزاك،
بناء على الظهير الشريف رقم  1.60.063الصادر في  30من
ذي الحجة  25( 1379يونيو  )1960بشأن توسيع نطاق العمارات
القروية كما وقع تغييره وتتميمه ؛
وبعد االطالع على موافقة ممثل وزارة الفالحة والصيد البحري
والتنمية القروية واملياه والغابات بآسا  -الزاك بتاريخ  23أبريل  2019؛
وعلى رأي ممثل وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك واملاء بآسا -
الزاك بتاريخ  30أبريل  2019؛
وعلى الرأي الذي أبداه مجلس جماعة تويزكي خالل دورته
االستثنائية املنعقدة بتاريخ  15نوفمبر  2019؛
وعلى نتائج البحث اإلداري املباشر من  3أكتوبر إلى  3نوفمبر 2019
بمقر الجماعة اآلنفة الذكر،
قرر ما يلي :
املادة األولى
يقر مخطط تنمية الكتلة العمرانية القروية تويزكي (املخطط
رقم  )1-2020امللحق بأصل هذا القرار.
املادة الثانية
ينشر هذا القرار بالجريدة الرسمية.

