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عـــــــالن ىل مؤسسات إلتكوين إلفنديق و إلس يايح إ   عن مبارإة إلولوج إ 

 2019-8102برمس س نة  
 

ىل مؤسسات إلتكوين  ، مبارإة وزإرة إلس ياحة و إلنقل إجلوي و إلصناعة إلتقليدية والاقتصاد الاجامتعيتنظم   إلولوج إ 

ىل  82 من و ذكل 8109-8102 برمس إلس نة إلتكوينية إملهين إلفنديق وإلس يايح خبارو  8102 يوليوز 82إ   سيمت إ 

جرإهئا بتوإرخي رشوط إجتياز إملبارإةل إملرتحشني إملس توفني  إملرتحشات و .عن طريق الاس تدعاء إ   

 :مستــوى إلتقنــي إملتخصص/أ  

 رشوط إلرتش يح إلشعب

 :محملدديدةاب إملتخصص عهددإمل * 

  وإخلدمات  إملطعمفن إلطبخ فن )**( 

  دإرة  )**(طعدة إملمساعد إ 

  إلتسويق إلفنديق وإلس يايح)**( 

 

 و مجيع إلتخصصات أ   إحلاصلني عىل شهادة إلبااكلوراي

 .دبلوم إلتقين إلفنديق وإلس يايح

 

 س نة عند  21 أ و إملرتحش ةإملرتحش أ ال يتعدى معر

 . )*(بدإية إلتكوين
 :رإـد مب إملتخصص عهددإمل  *

 س يايح إل  إلتنش يط)**( 

  إلتسويق إلفنديق و إلس يايح)**( 

 :أ اكديــرب إملتخصص عهددإمل  *

  إلتسويق إلفنديق و إلس يايح)**( 

  إلتدبري إلفنديق تقنيات)**( 

 :ورزإزإت ب إملتخصص عهددإمل  *

  مرإفق مشاريع إلس ياحة إلبيئيةو مصدم 

 :فاس أ نسب إلتكنولوجيا معهدد* 

  دإرة  )**(طعدة إملمساعد إ 

 المملكة المغربية
ويـــــل الجـــــة والنقــــــوزارة السياح  

اد االجتماعيـــــة واالقتصــــة التقليديـــوالصناع  

 قطـــــــاع السياحــــــــة

 الكتابـــــــة العامـــــــة

 مديرية الموارد والتكوين
 

 

 

ROYAUME DU MAROC 

Ministère du Tourisme, du Transport Aérien 

De l’Artisanat et de l’Economie Sociale 
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Secrétariat Général 

Direction des Ressources et de la Formation 
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  دإرة  )**(يوإء إال  مساعد إ 

 :طنجــةب  إلتكنولوجيامعهدد * 

  دإرة  )**(يوإء إال  مساعد إ 

 :جلديدةإلتكنولوجيا ابمعهدد * 

  دإرة  )**(يوإء إال  مساعد إ 

 :لسعيديةإلتكنولوجيا ابمعهدد * 

  دإرة  )**(طعدة إملمساعد إ 
 

 

 :إلتقنــي مستــوى/ب

 رشوط إلرتش يح إلشعب
 :إلس نة إل وىل

 ع مشرتكجذ 

 :إلس نة إلثانية

 ؛مطبخ 

 ؛مطعم 

 ؛حلوايت 

 يوإء  ؛إ 

 اكدير، إلسعيدية،أ  مرإك ، إمحملددية،  ابلنس بة ملعاهد

التوجيه ف، و ورزإزإت ، طنجةنسفاس أ   ،إجلديدة

 )**( .يمت إبتدإء من إلس نة إل وىل

 

  اباكلوراي إلثانية إلس نة أ دانه مس توىإلتوفر عىل 

 .يف إلفندقة إملهين إلتأ هيل دبلوم أ و باكملها

 عند س نة 21 إملرتحشأ و  ةإملرتحش يتعدى معر أ ال 

 )*(  .إلتكوين بدإية

 :إلتأ هيل  مستــوى/ت

 رشوط إلرتش يح موإد إملبارإة 

 :إلس نة إل وىل من إلتكوين

 ع مشرتكجذ 

 :إلس نة إلثانية من إلتكوين

 ؛مطبخ 

 ؛مطعم 

 ؛طوإبق 

  إلتعلمي من إلثالثة إلس نة أ دانه مس توىإلتوفر عىل 

 .إلفندقة يف إلتخصص شهادة أ و باكملها إال عدإدي إلثانوي

 بدإية عند س نة 21 أ و إملرتحش ةإملرتحش يتعدى معر أ ال 

 )*( .إلتكوين
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 :ملــف إلرتشيــح

ميكن ( معبئة إس امترة إلرتش يح إلسعيدية ورزإزإت و  ،نسفاس أ   إمحملددية، أ اكدير، ملعاهد مرإك ، ابلنس بة (0

   ؛) http://www.tourisme.ac.ma إال لكرتوينرإبط إل عرب حتديلها

 ؛يتضدن إلعنوإن إال لكرتوين و رمق هاتف إملرتحشطلــب خطــي ( 8  

 ؛مصادق علهيا الالكرتونية أ و نسخــة من بطداقدة إلتعريف إلوطنيدة الازدايدنسخــة من عقدد ( 2

 قطاعأ صلية ابلنس بة للقطاع إلعدويم ومصادق علهيا من طرف مندوبية )شهادة مدرسيــة ( 4

  ؛(إخلاصإلرتبية إلوطنية ابلنس بة للقطاع 

 ؛مشسيتانصوراتن ( 5

مس و عنوإن إملرتحش متنربإنظرفان  ( 6  .ة أ و إملرتحشحيدالن إ 

جرإءإت إلتسجيل  :إ 

رســال ملفبارإةإلرتش يح الجتياز إمل وإلرإغبيــن يف إلولوج لشـــروط  إملس توفنيحشيــن رت إمل و إملرتحشات فعــىل  ، إ 

إلطابع اترخي وضع يأ خذ بعني الاعتبار و ) 8102 يوليوز 06إال ثنني يوم  يف أ جل أ قصاه طريق إلربيدعن إلرتشيـــح 

يوليوز  81إمجلعة قبل يوم مت إختيارها ابملؤسسة إليت مبكتب الاس تقبال إخلاص  ملف إلرتش يح ، أ و وضع(إلربيدي

8102 . 

 :عناوين مؤسسات إلتكوين إلفنديق و إلس يايح
 (إملتخصص مستــوى إلتقنــي)

 إلعنوإن إملؤسسة
إملعهــد إملتخصص للتكنولوجيــا إلتطبيقية إلفندقيــة وإلس ياحيــة 

 ) ** ( .ابمحملددية

 إمحملددية 155ب .إجتاه إلرابط،ص 101إلطريق إلثانوي 

إملعهــد إملتخصص للتكنولوجيــا إلتطبيقية إلفندقيــة وإلس ياحيــة 

 ) ** ( .بأ اكدير

  أ اكدير 252ب .ص ،شارع موالي عبد هللا

إلفندقيــة وإلس ياحيــة  إلتطبيقية لتكنولوجيــال  إملتخصص  عهــدإمل 

 ) ** (مبرإك 

   مرإك 556ب .، صمحمد إلسادسشارع  

إملعهــد إملتخصص للتكنولوجيــا إلتطبيقية إلفندقيــة وإلس ياحيــة 

 ) ** (.بورزإزإت

 ورزإزإت 294ب .شارع موالي رش يد، ص
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 (مستــوى إلتقنــي)

 إلعنوإن إملؤسسة
إلفندقيــة وإلس ياحيــة  إلتطبيقية لتكنولوجيــال  إملتخصص عهــدإمل 

 ) ** ( .مبرإك 

   مرإك 556ب .، صمحمد إلسادسشارع 

 سال 1584ب .، صالانبعاثيح  بسالمعهــد إلتكنولوجيــا إلفندقيــة وإلس ياحيــة 

 طنجة 025ب .، صزنقة إدلـتور فرج ) ** ( . بطنجةمعهــد إلتكنولوجيــا إلفندقيــة وإلس ياحيــة 
إملعهــد إملتخصص للتكنولوجيــا إلتطبيقية إلفندقيــة وإلس ياحيــة 

 ** ()  . بورزإزإت

 ورزإزإت 294ب .شارع موالي رش يد، ص

 أ رفود 89ب .طريق إلريصاين، ص معهــد إلتكنولوجيــا إلفندقيــة وإلس ياحيــة بأ رفود
 فاس 1546ب .شارع سان لويس ، ص أ طلس معهــد إلتكنولوجيــا إلفندقيــة وإلس ياحيــة بفاس
 فاس أ طلس1539 ص ب  ،يح أ انس ) ** ( .أ نس معهــد إلتكنولوجيــا إلفندقيــة وإلس ياحيــة بفاس

 إملعهــد إملتخصص للتكنولوجيــا إلتطبيقية إلفندقيــة وإلس ياحيــة

 ) ** ( . بأ اكدير

 أ اكدير 252 ب.ص شارع موالي عبد هللا

 إجلديدة 33ب .ص إملتحدة،شارع إل مم  ) ** ( .ابجلديدةمعهــد إلتكنولوجيــا إلفندقيــة وإلس ياحيــة 
 ابلسعيديــة  119ب.ص ،شــارع محمد إخلامـــس ) ** ( .معهــد إلتكنولوجيــا إلفندقيــة وإلس ياحيــة ابلسعيدية

إملعهــد إملتخصص للتكنولوجيــا إلتطبيقية إلفندقيــة وإلس ياحيــة 

 ) ** ( .ابمحملددية 

 إمحملددية 155ب .إجتاه إلرابط،ص 101إلطريق إلثانوي 

 

 ( مستــوى إلتأ هيل)

 إلعنوإن إملؤسسة
ز إلتأ هيل إملهين إلفنديق وإلس يايح بنسلامين  بنسلامين  76ب .ص  ،معسكر موالي رش يد مـر

ة  ز إلتأ هيل إملهين إلفنديق وإلس يايح بتوإـر خاص ابال انث )مـر

 (وال يتوفر عىل دإخلية

ة إلرابط  908 ب.ص ،إملشورإلسعيد  توإـر

ز إلتأ هيل إملهين إلفنديق   ، إصيال 183ب.ص ،إلطريق إلرئيس ية إجتاه طنجة وإلس يايح بأ صيالمـر

ز إلتأ هيل إملهين إلفنديق وإلس يايح ابدلإر إلبيضاء  إدلإرإلبيضاء  3554ب .س يدى إلربنويص، ص مـر

 

ىل)*(   ؛  8102ش تنرب  01 غاية إلسن إملطلوب إ 

   ؛إلس نة إل وىل ، إلتوجيه يمت منإلكفاءإت ربإملقاربة ع برإمج تكوينية حسب)**(  

   

 


