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 ــ  قسم اخلريطة املدرسية واإلعالم والتوجيه سال زمور زعريالرباط جلهة  األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين

 CRIAO-Rabatـ  املركز اجلهوي لإلعالم واملساعدة على التوجيه ــ الرباط

 

 

 رياضيةالعلوم ال

 

 مدة التكوين الدبلوم طريقة الولوج أو العنوان اإللكرتوني املوقع املدينة الرمز املؤسسة

 FS كلية العلوم

مناطق االستقطاب  يجب مراعاة التوزيع الجغرافي حسب
 .الخاصة بكل كلية من خالل المذكرة التنظيمية السنوية

 مباشر
  دبلوم الدراسات الجامعية العامة

DEUG….......................... 

 اإلجازة في الدراسات األساسية  LF. 
 اإلجازة المهنية LP  ............... 

 الماستر M   ....................... 

 المتخصص الماستر MS  ......... 

 الدكتوراه D  ........................ 
 

 
 سنتان

 سنوات 3

 سنوات 3

 سنوات 5

 سنوات 5

 سنوات 8

 مباشر FLSH كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

كلية العلوم القانونية واالقتصادية 
 واالجتماعية

FSJES مباشر 

 مباشر FP الكلية المتعددة التخصصات

 مباشر الداوديات 3883:ب.شارع عالل الفاسي ص مراكش FLA كلية اللغة العربية

 مباشر 55:ب.نهج عبد الخالق الطريس ص تطوان FO كلية أصول الدين

 FC كلية الشريعة
 فاس - 06:ب.طريق صفرو،ظهر المهراز ص 2حي الزهور

 أكادير - 52: ب.المزار ، آيت ملول ص
 مباشر

 سنوات 8 إجازة دار الحديث الحسنية  مباراة www.edhh.org الرباط EDHH مؤسسة دار الحديث الحسنية

 www.fse.ac.ma الرباط FSE كلية علوم التربية
+ انتقاء 
 مباراة

   سنوات 3 إجازة مهنية -إجازة 

 FST العلوم والتقنياتكليات 

 www.fstm.ac.ma المحمدية

 انتقاء

  دبلوم الدراسات الجامعية للعلوم

  DEUST   والتكنولوجيات

 دبلوم الجامعي للتكنولوجيا DUT  

 اإلجازة في العلوم والتقنيات  LST  
 المتريز 
 الماستر 
 مهندس دولة 

سنتان فما 
 فوق

 www.fsts.ac.ma سطات

 www.fstbm.ac.ma بني مالل

 www.fstg-marrakech.ac.ma مراكش

 www.fst-usmba.ac.ma فاس

 www.fstt.ac.ma طنجة

 www.fste-umi.ac.ma الرشيدية

 /www.ump.ma/fsth الحسيمة

 FMP الطب والصيدلة كليات

 www.medramo.ac.ma الرباط

+ انتقاء 
 مباراة

 سنوات 7 دكتوراه في الطب

 www.fmpc.ac.ma الدار البيضاء

 www.fmpm.ucam.ac.ma مراكش

 www.fmp-usmba.ac.ma فاس

 www.ump.ma/SITE_FMPO وجدة

 FMD كلية طب األسنان
+ انتقاء  www.fmdrabat.ac.ma الرباط

 مباراة

 األسناندكتوراه في طب 
DUT       -      LP 

 سنوات 5
 www.fmd-uh2c.ac.ma الدار البيضاء نواتس 3 -2

 
 
 
 

 المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية
 
 
بين  ميني   توحيد إجراءات الترشيي  تم)

الييااس  الطنينييل لومويطت القنبنونييل طقييقت 
 :  لكقسطينلعبس البطابل اإل

www.ensa-concours.ma) 

ENSA 

 www.ensat.ac.ma طنجة

+ انتقاء 
 مباراة

 سنوات 5 مهندس دولة

 www.ensate.ac.ma تطوان

 www.ensa-agadir.ac.ma أكادير

 www.ensa.ac.ma مراكش

 www.ensa-ump.ac.ma وجدة

 www.est-usmba.ac.ma/ENSA فاس

 /www.ensas.fertat.com آسفي

 ensakh@menara.ma خريبكة

 www.ump.ma الحسيمة

 www.univ-ibntofail.ac.ma القنيطرة

 www.ucd.ma/ensa الجديدة

المدرسة الوطنية العليا للفنون 
 والمهن

بيييييي   توحييييييد إجيييييراءات الترشيييييي  تيييييم)

 : المدرستي  وتتم عبر البوابة اإللكترونية 

www.ensam-concours.ma ) 

ENSAM 

 www.ensam-umi.ac.ma مكناس

+ انتقاء 
 مباراة

 مهندس دولة
DUT 

 سنوات 5
 www.univh2m.ac.m الدار البيضاء سنتان

 EST المدارس العليا للتكنولوجيا

 www.esto.ump.ma وجدة

 انتقاء

 سنتان DUTدبلوم الجامعي للتكنولوجيا ال

 www.est-usmba.ac.ma فاس

 www.est-umi.ac.ma مكناس

 www.ests.ucam.ac.ma آسفي

 www.estb.ac.ma برشيد

 www.est-uh2c.ac.ma الدار البيضاء

 www.ests.ma سال

 www.esta.ac.ma أكادير

 إجازة مهنية

 سنوات 3
سنة واحدة )

بعد الحصول 

 (DUTعلى 

 www.ucam.ac.ma/est.essaouira الصويرة

 www.estg.ac.ma كلميم

  www.usms.ma بني مالل

 
 

 المدارس الوطنية للتجارة والتسيير
 

توحيييييد إجييييراءات الترشييييي  بييييي   تييييم )

بوابييييييية باعقيييييييياا الميييييييدارة الت ييييييي ة  

: إلكقسطينييييييييييييييل  ا يييييييييييييييل بييييييييييييييي ل  

www.tafem.ma ) 

ENCG 

 www.encg-settat.ma سطات

+ انتقاء 
 مباراة

 سنوات 5 دبلوم المدرسة

 www.encgk.ac.ma القنيطرة

 www.encgm.com مراكش

 www.encg-agadir.ac.ma أكادير

 www.encgt.ma طنجة

 www.encgo.ump.ma وجذة

 www.encg-eljadida.ma الجديدة

 www.usmba.ac.ma فاس

 www.encgcasa.ac.ma الدار البيضاء

 سنتان تقني متخصص مباراة+ انتقاء   مراكش IMM معهد المعادن

 سنوات 3  إجازة في اإلعالم واالتصال مباراة+ انتقاء  www.isic.ma      (LMDاعتماد نظام ) الرباط ISIC المعهد العالي لإلعالم واالتصال

 سنوات 3 دبلوم المعهد مباراة www.isitt.ma طنجة ISIT المعهد العالي الدولي للسياحة

المدرسة الوطنية للهندسة 
 المعمارية

ENA الرباط www.archi.ac.ma  سنوات 0 مهندس دولة معماري مباراة+ انتقاء 

 سنوات 3 إجازة مهنية مباراة+ انتقاء  www.inau.ac.ma  الرباط INAU المعهد الوطني للتهيئة والتعمير

http://www.edhh.org/
http://www.fse.ac.ma/
http://www.fstm.ac.ma/
http://www.fsts.ac.ma/
http://www.fstbm.ac.ma/
http://www.fstg-marrakech.ac.ma/
http://www.fst-usmba.ac.ma/
http://www.fstt.ac.ma/
http://www.fste-umi.ac.ma/
http://www.ump.ma/
http://www.medramo.ac.ma/
http://www.fmpc.ac.ma/
http://www.fmpm.ucam.ac.ma/
http://www.fmp-usmba.ac.ma/
http://www.ump.ma/SITE_FMPO
http://www.fmdrabat.ac.ma/
http://www.fmd-uh2c.ac.ma/
http://www.ensa-concours.ma/
http://www.ensat.ac.ma/
http://www.ensate.ac.ma/
http://www.ensa-agadir.ac.ma/
http://www.ensa.ac.ma/
http://www.ensa-ump.ac.ma/
http://www.est-usmba.ac.ma/ENSA
http://www.ensas.fertat.com/
mailto:ensakh@menara.ma
http://www.ump.ma/
http://www.univ-ibntofail.ac.ma/
http://www.ucd.ma/ensa
http://www.ensam-concours.ma/
http://www.ensam-umi.ac.ma/
http://www.esto.ump.ma/
http://www.est-usmba.ac.ma/
http://www.est-umi.ac.ma/
http://www.ests.ucam.ac.ma/
http://www.estb.ac.ma/
http://www.est-uh2c.ac.ma/
http://www.ests.ma/
http://www.esta.ac.ma/
http://www.ucam.ac.ma/est.essaouira
http://www.usms.ma/
http://www.tafem.ma/
http://www.encg-settat.ma/
http://www.encg-agadir.ac.ma/
http://www.encgt.ma/
http://www.encgo.ump.ma/
http://www.encg-eljadida.ma/
http://www.usmba.ac.ma/
http://www.isic.ma/
http://www.isitt.ma/
http://www.archi.ac.ma/
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 ــ  قسم اخلريطة املدرسية واإلعالم والتوجيه سال زمور زعريالرباط جلهة  األكادميية اجلهوية للرتبية والتكوين

 CRIAO-Rabatـ  املركز اجلهوي لإلعالم واملساعدة على التوجيه ــ الرباط

 

 

 رياضيةالعلوم ال

  

 مدة التكوين الدبلوم طريقة الولوج املوقع اإللكرتوني أو العنوان املدينة الرمز املؤسسة

 معهد الحسن الثاني للزراعة والبيطرة
IAV الرباط 

www.iav.ac.ma سنوات 0-5 طبيب بيطري/ مهندس دولة   رائز+  انتقاء 
CH أكادير 

 سنوات 5 مهندس دولة مباراة+ انتقاء  www.enameknes.ma مكناس ENA المدرسة الوطنية للفالحة

الغابوية المدرسة الوطنية 
 للمهندسين

ENFI سال 
، الغابوية للمهندسين المدرسة الوطنية 

 .سال، تابريكت -533: ب.ص
 سنوات 0 مهندس دولة مباراة+ انتقاء 

 ISEM المعهد العالي للدراسات البحرية
الدار 
 البيضاء

www.isem.ac.ma  مباراة+ انتقاء 
ضابط / قبطان/ مالزم/ ربان

 ميكانيكي
 سنوات 8-5

 مباراة+ انتقاء  875: ب.أغزديس ص ،طريق أنزا أكادير ISPM المعهد العالي للصيد البحري
ضابط / قبطان/ مالزم

 ميكانيكي
 سنوات 2-8

 سنوات  2  انتقاء المراكز والتخصصات حسب المذكرة التنظيمية السنوية CPGE األقسام التحضيرية للمدارس العليا

 سنتان شهادة التقني العالي انتقاء المراكز والتخصصات حسب المذكرة التنظيمية السنوية BTS أقسام شهادة التقني العالي

 تطوان INBA المعهد الوطني للفنون الجميلة
www.minculture.gov.ma/fr/inba.ht

m 
 سنوات 8 المعهددبلوم  مباراة

 ESBA المدرسة العليا للفنون الجميلة
الدار 
 البيضاء

 سنوات 8 دبلوم الفنون الجميلة مباراة 835: ب.شارع الراشدي ص

المعهد العالي لمهن السمعي 
 البصري والسينما

ISMAC الرباط www.mincom.gov.ma/ismac  مباراة+ انتقاء 
ماستر /إجازة مهنية

 مهندس دولة/ متخصص
3  /5  /5 

 سنوات
المعهد العالي للفن المسرحي والتنشيط 

 الثقافي
ISADAC الرباط 

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

 مباراة+ انتقاء 
دبلوم  – 3دبلوم السلك

 2السلك
2- 8 

 سنوات

 سنوات 8 دبلوم المعهد مباراة+ انتقاء  3308: ب.زنقة الحريري ص طنجة INAS المعهد الوطني للعمل االجتماعي

 الرباط INSAP المعهد الوطني لعلوم اآلثار والتراث
www.minculture.gov.ma/fr/insap.h

tm 
 مباراة+ انتقاء 

 2دبلوم السلك 3دبلوم السلك
 3دبلوم السلك  –

سنتان فما 
 فوق

المعهد الملكي لتكوين أطر الشبيبة 
 والرياضة

IRFCJS الرباط www.mjs.gov.ma مباراة 
 -إجازة مهنية -دبلوم مربي

دبلوم السلك  –دبلوم مفتش 
 العالي

سنتان فما 
 فوق

 التمريضية للمهن العليا المعاهد
 الصحة وتقنيات

ISPITS سنوات 3 إجازة مباراة+ انتقاء  والتخصصات حسب المذكرة التنظيمية السنوية المعاهد 

 أكاديمية الموضة بالدار البيضاء

 المدرسة العليا لإلبداع والموضة
 (النوبل نساهيط  في ي اسنف القكطن )

Casa Moda Academy 

 الدار البيضاء
www.cma.ma مباراة   

LP سنوات 3 .في تصميم األزياء 

MS  في اإلبداع في مجال

 .الموضة

سنتان بعد 
 اإلجازة

المراكز الجهوية لمهن التربية 
 والتكوين

 في اإلجازة شهادةمفتوح في وجه حاملي : التدريس هيئة أطر تأهيل سلك

 اإلجاازة شاهادة أو اإلجاازة شاهادة، أو يعادلهاا ما أو للتربية الجامعية المسالك
 .إحداها يعادل ما أو المهنية اإلجازة شهادة أو األساسية الدراسات في

 مباراة

 التربااااوي التأهياااال شااااهادة ـاااا
 والتعلاااااااايم األولااااااااي للتعلاااااااايم
 االبتدائي؛

 التربااااوي التأهياااال شااااهادة ـاااا
 اإلعدادي؛ الثانوي للتعليم

 التربااااوي التأهياااال شااااهادة ـاااا
 .التأهيلي الثانوي للتعليم

 واحدة سنة

 أو الماساتر شهادةحاملي   مفتوح في وجه :  التربيز مباريات حتضري سلك

 إحداها يعادل ما أو الدولة مهندس دبلوم أو المتخصص الماستر شهادة
 مباراة

أستاذ مبرز للتعليم الثانوي 
 التأهيلي

 (2)سنتان 

المدرسة العليا لصناعات النسيج 
 واأللبسة

ESITH 
الدار 
 البيضاء

www.esith.ac.ma  سنوات 3 إجازة مهنية مباراة+ انتقاء 

معاهد تكوين التقنيين المتخصصين في 
 األشغال العمومية

IFTSTP 
 سنتان تقني متخصص مباراة+ انتقاء  86666زنقة آسيف الداوديات، مراكش المنارة  مراكش

 سنتان تقني متخصص مباراة+ انتقاء  سيدي يحيى وجدة طريق بوقنادل وجدة

معهد تكوين التقنيين المتخصصين في 
 التعمير والهندسة المعمارية

IFTSAU مكناس 
 اإلسماعيلية جنان بنحليمة،

www.mhuae.gov.ma 
 سنتان تقني متخصص مباراة+ انتقاء 

المعهد المتخصص المتوسطي للتدبير 
 بتطوان

ISMGT مباراة 33شارع محمد الخامس رقم  تطوان 

 :متخصص تقني
 اإلداري التدبير في( ة)مساعد

 / والمحاسباتي
 بالجمارك مصرح/ التجاري

 سنتان

 IFTA الفالحيمعاهد التكوين التقني 
 -الراشيدية -مراكش -سطات -تيفلت -المحمدية -سال -القنيطرة

 تازة -خنيفرة -تاونات -مكناس -بني مالل -بركان
 سنتان تقني متخصص مباراة+ انتقاء 

 سنتان في الصيد الساحلي تقني مباراة+ انتقاء  العرائش -الحسيمة  -العيون -طانطان -آسفي ITPM معاهد تكنولوجيا الصيد البحري

معاهد المتخصصة في التكنولوجيا 
 السياحية

ISTAH  سنتان تقني متخصص مباراة+ انتقاء  المحمدية -أكادير  –مراكش 

المعاهد المتخصصة في التكنولوجيا 
 التطبيقية

ISTA سنتان تقني متخصص مباراة+ انتقاء  عدة مدن 

 

 (ما بعد األقسام التحضريية للمدارس العليا) (CNC)املدارس واملعاهد العليا املشاركة يف املباراة الوطنية املشرتكة 

 الدبلوم طريقة الولوج املوقع اإللكرتوني أو العنوان املدينة الرمز املؤسسة

مدة 

 التكوين

 www.emi.ac.ma الرباط EMI المدرسة المحمدية للمهندسين

النجاح في 
المباراة 
الوطنية 
 المشتركة

 سنوات 3 مهندس دولة

 www.ehtp.ac.ma الدار البيضاء EHTP المدرسة الحسنية لألشغال العمومية

 www.ensias.ma الرباط ENSIAS النظمالمدرسة الوطنية العليا للمعلوماتية وتحليل 

 www.inpt.ac.ma الرباط INPT المعهد الوطني للبريد والمواصالت السلكية والالسلكية

 www.insea.ac.ma الرباط INSEA المعهد الوطني لإلحصاء واالقتصاد التطبيقي

 www.enim.ac.ma الرباط ENIM المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية

 www.ensem.ac.ma الدارالبيضاء ENSEM المدرسة الوطنية العليا للكهرباء والميكانيك
 

  

 مدة التكوين وأهدافه

http://www.iav.ac.ma/
http://www.enameknes.ma/
http://www.isem.ac.ma/
http://www.minculture.gov.ma/fr/inba.htm
http://www.minculture.gov.ma/fr/inba.htm
http://www.minculture.gov.ma/fr/isadac.htm
http://www.minculture.gov.ma/fr/isadac.htm
http://www.minculture.gov.ma/fr/insap.htm
http://www.minculture.gov.ma/fr/insap.htm
http://www.mjs.gov.ma/
http://www.esith.ac.ma/
http://www.mhuae.gov.ma/Documents/Liste%20des%20candidats%20retenus%20au%20concours%20d%27acc%C3%A8s%20%C3%A0%20l%27IFTSAU%20de%20M%C3%A8knes%20R%C3%A9sultats%20D%C3%A9finitifs.pdf
http://www.emi.ac.ma/
http://www.ehtp.ac.ma/
http://www.ensias.ma/
http://www.inpt.ac.ma/
http://www.insea.ac.ma/
http://www.enim.ac.ma/
http://www.ensem.ac.ma/
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 رياضيةالعلوم ال

 
 

 مدة التكوين الدبلوم طريقة الولوج املوقع اإللكرتوني أو العنوان املدينة الرمز املؤسسة

 www.esith.ac.ma الدارالبيضاء ESITH المدرسة العليا لصناعات النسيج واأللبسة

النجاح في 
المباراة 
الوطنية 
 المشتركة

 مهندس دولة

 سنوات 3

 www.onda.ma الدارالبيضاء AIAC أكاديمية محمد السادس للطيران المدني

 ربان طائرة أنفا،  ،مطار الدارالبيضاء الدارالبيضاء ENPL المدرسة الوطنية لربابنة الجو

 مدنبعدة  ENSA المدارس الوطنية للعلوم التطبيقية

 ENSAM المدرسة الوطنية العليا للفنون والمهن مهندس دولة
مكناس ـ 

 الدارالبيضاء
www.ensam-umi.ac.ma 

www.univh2m.ac.m 
 بعدة مدن FST )سلك المهندسين (كليات العلوم والتقنيات

 متخصص دبلوم إعالمي www.esi.ac.ma الرباط ESI مدرسة علوم اإلعالم

 تكوينات عسكرية وشبه عسكرية

 مدة التكوين الدبلوم طريقة الولوج املوقع اإللكرتوني أو العنوان املدينة الرمز املؤسسة

 مراكش (BEFRA)قاعدة مدارس القوات الملكية الجوية  مراكش ERA المدرسة الملكية الجوية

 مباراة+ انتقاء 

 سنوات 5 ضابط مهندس

 سنوات 5 ضابط مهندس 30363: ب.شارع السور الجديد ص الدار البيضاء ERN المدرسة الملكية البحرية

 الرباط ERSSM الصحة العسكرية
زنقة الهاشمي  3المدرسة الملكية للصحة العسكرية،

 3688: ب.المساري ص

طبيب  - طبيب عام

-بيطري  - أسنان
 صيدلي

7-5 
 سنوات

األكاديمية الملكية 
 العسكرية

ARM الدراسات دبلوم مكناس  50000 األكاديمية الملكية العسكرية  مكناس 
 الجامعية

 والعسكرية

(DEUM) 

 سنوات 3
+ 
 تكوينسنة 

 عسكري

قوات )
 (مساعدة

: مركز التكوين
 مكناس

السيد المفتش العام للقوات : عنوان المراسلة

 الرباط  –، العرفان 0265: ب.المساعدة، ص

 بن كرير -المدرسة الملكية للمشاة  ERI المشاة

 ضابط صف
 3إلى 2

 سنوات

 القنيطرة المعمورة –مركز تكوين المظليين  CI/TAP المظليين

 الرباط -المركز الرياضي العسكري  CS/FAR الرياضة

 مكناس -للقوات المسلحة الملكية  "المصفحات"مركز تكوين  CIB المدرعات

 الدار البيضاء – عين حرودة - "النقل"مركز تكوين  CIFT النقل

 تمارة -المدرسة الملكية للخيالة للقوات المسلحة الملكية  ERC الخيالة

 سال -مركز التكوين في التموين  CI.INT التموين

 القنيطرة - اإلتصاالت السلكية و الالسلكية مركز التكوين في  CIT اإلتصاالت

 الدارالبيضاء -مركز التكوين في العتاد  CFTSM العتاد

 القنيطرة -مركز التكوين في الهندسة العسكرية  CIG الهندسة

 فاس -مركز التكوين في المدفعية  CI.AR المدفعيين

 بن سليمان -خيرة ذالمركز الملكي للتكوين في ال CRFM الذخيرة

 الرباط -المدرسة الملكية للصحة العسكرية  ERSSM التمريض

 .الرباط -مركز تكوين أطر المصالح االجتماعية للقوات المسلحة الملكية CISS المصالح االجتماعية

 الدار البيضاء - البحرية الملكية CIMR البحرية

 مراكش -مجموعة مدارس الدرك الملكي  GEGR الدرك

 القوات الملكية الجوية  القوات الجوية

 الحرس الملكي  الحرس الملكي

 أشهر 36 حارس أمن مباراة+ انتقاء  القنيطرة -المعهد الملكي للشرطة  IRP الشرطة

  رقيب مباراة+ انتقاء  مدرسة الوقاية المدنية EPC الوقاية المدنية
 

 
 

 الزمن تدبري

 أدائذ   حتديذد  يف رئيسذ   عامذ   الوقذ   إنعزيزيت التلميذة، عزيزي التلميذذ،  

 األفكذار  تركيذز  على سيساعدك ناجع بشك  فاستعماله االمتحان، يف ومردوديت 

 .ودائم جيد بشك  املهارات اكتساب من وميكن 

 يذددي  الدراسذي   السذن   مذن  مبكذر  وقذ   يف لالمتحذان  اإلعداد يف الشروع فعدم

 عرب وذل  االمتحان موعد قب  قصري وق  يف اجلهد تكتيف إىل التالميذ ببعض

 وراء وتكذون  اإلرهذا   يف تتسذب   عوامذ   كلذها  وهذذ   الليلذ ،  السذهر  إىل اللجوء

 .وللمهارات للمعارف واهلش السطح  اإلكتساب

 لالمتحان اإلعداد يتطلبه الذي الكايف الوق  ختصيص البداي ، ومند جي ، لذا

 مناس  برنامج ووضع األيام وعدد األسابيع عدد احتساب خالل من

 لالمتحان اإلعداد تنظيم

  واسذذتبعاد أوال بالنجذذا  التفذذا ل لالمتحذذان اجليذذد اإلعذذداد منذذ  يتطلذذ 

 الفش ؛

 عذن  واالبتعاد التحصي  على التركيز جي  لالمتحان، اإلعداد فترات خالل 

 جهذذا  أو  التلفذذا  أو الراديذذو مثذذ  ، عملذذ  خذذالل اخلارجيذذ  املذذدارات كافذذ 

 وقت ؛ من كبريا جزءا تستهل  قد اليت احلاسوب

 
 

 وطبيعتها؛ أمهيتها حس  مادة لك  ستخصصها اليت الزمني  الفترة حتديد 

  حتصذذيل  لت يذيم  وذلذ   سذذاب   اختبذارات  علذى  للتذذدري  وقذ   ختصذيص 

 قذد  الذيت  الصذعوبات  علذى  الوقوف مع دراس ، جمال وك  مادة ك  حس  الفعل 

 االمتحان؛ تاريخ قب  لتجاو ها جمهودات  وتوجيه تعترض 

  رياضذي   صذي   مذن  املعطيذات  أهذم  فيهذا  تسذج   بطاقذات  إعداد على العم 

 وتوظيفهذا  اسذترجاعها  عليذ   ليسذه   وذلذ  ... هامذ   وتواريخ علمي  ونظريات

 احلاج ؛ عند

 حيذذ  النذذوم قبذذ  وخاصذذ  منتظمذذ  بصذذف  البطاقذذات هذذذ  إىل الرجذذوع 

   لذاكرت ؛ املستمر التنشيط على ذل   سيساعدك

 أو الترفيهيذ   األنشذط   ممارسذ   خاللذه  ميكن  لالستراح  وق  ختصيص 

 متعب ؛ تكون ال أن على الرياضي 

 األصذدقاء  مذن  جمموعذ   إطذار  يف( أمكذن  إذا) لالمتحذان  اجلماع  اإلعداد 

 .بينهم فيما وباالنسجام باجلدي  ويتسمون االمتحان لنفس حيضرون

 توجيهات يف اإلعداد لإلمتحان

http://www.esith.ac.ma/
http://www.onda.ma/
http://www.ensam-umi.ac.ma/
http://www.esi.ac.ma/

