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عـــــــالن ىل مؤسسات إلتكوين إلفنديق و عن مبارإة إلول إ   إلس يايحوج إ 

 2019-2020 
 

ىل مؤسسات إلتكوين إمله ، مبارإة إلصناعة إلتقليدية والاقتصاد الاجامتعيل إجلوي و إلنقتنظم وزإرة إلس ياحة و   ين ـــــإلولوج إ 

ىل 29 يوليوز 1029. س ـ يمت  إلفنديق وإلس يايح إلتابعة لقطاع إلس ياحة برمس إلس نة إلتكوينية 1029-1010 و ذكل من 21 إ 

خبار إملرتحشات و  جرإهئا  بتوإرخي إةرشوط إجتياز إملبار ل إملرتحشني إملس توفني إ  .عن طريق الاس تدعاءإ   

 :مستــوى إلتقنــي إملتخصص/أ  

 إلولوجرشوط  إلشعب  إملؤسسة

للتكنولوجيا إلتطبيقية  إملتخصص عهـدإمل 

 محملدديـةاب إلفندقية وإلس ياحية

 وإخلدمات إملطعمفن إلطبخ فن  -

دإرة  -  طعدةإملمساعد إ 

 إلتسويق إلفنديق وإلس يايح -

 

 

 

 

 عىل  حاصال( ة)أ ن يكون إملرتحش

مجيع إلتخصصات  شهادة إلبااكلوراي

 .أ و دبلوم إلتقين إلفنديق وإلس يايح

 

 00 (ة)إملرتحش أ ال يتعدى معر 

 . بدإية إلتكوين اترخي عند )*( س نة

إملتخصص للتكنولوجيا إلتطبيقية  عهـدإمل 

 رإــ مب إلفندقية وإلس ياحية
 إلتسويق إلفنديق و إلس يايح -

 س يايحإل  إلتنش يط -

إملتخصص للتكنولوجيا إلتطبيقية  عهـدإمل 

 أ اكديــرب إلفندقية وإلس ياحية

 إلس يايح إلتسويق إلفنديق و -

 إلتدبري إلفنديقتقنيات  -

إملتخصص للتكنولوجيا إلتطبيقية  عهـدإمل 

 ورزإزإت ب إلفندقية وإلس ياحية

مرإفق مشاريع إلس ياحة و مصدم  -

 إلبيئية

فاس ب إلفندقية وإلس ياحية إلتكنولوجيا معهـد

 نسأ  

دإرة  -  طعدةإملمساعد إ 

 واكالت إل سفار تدبري تقنيات -

 إلتدبري إلفنديقتقنيات  -

إلتكنولوجيا إلفندقية وإلس ياحية معهـد 

 طنجــةب 
دإرة  -  يوإءإال  مساعد إ 

إلتكنولوجيا إلفندقية وإلس ياحية معهـد 

 جلديدةاب

إلفندقية وإلس ياحية إلتكنولوجيا معهـد 

 لسعيديةاب
دإرة  -  طعدةإملمساعد إ 
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 :إلتقنــي مستــوى/ب

 إلولوجرشوط  إلشعب إملؤسسة

للتكنولوجيا إلتطبيقية إلفندقية  إملتخصص عهـدإمل 

 محملدديـةاب وإلس ياحية
 مطبخ -

 مطعم -

 حلوايت -

 

 مس توىعىل  (ة)أ ن يتوفر إملرتحش 

 أ و مكمتةل اباكلوراي إلثانية إلس نة أ دانه

 .يف إلفندقة إملهين إلتأ هيل دبلوم

 00 (ة)إملرتحش يتعدى معر أ ال 

 . إلتكوين بدإية اترخي عند )*(س نة

للتكنولوجيا إلتطبيقية إلفندقية  إملتخصص عهـدإمل 

 رإــ مبوإلس ياحية 

 جلديدةاب إلفندقية وإلس ياحية إلتكنولوجيامعهـد 

للتكنولوجيا إلتطبيقية إلفندقية  إملتخصص عهـدإمل 

 أ اكديــرب وإلس ياحية

 

 

 

 

 مطبخ -

 مطعم -

 

للتكنولوجيا إلتطبيقية إلفندقية  إملتخصص عهـدإمل 

 ورزإزإتب وإلس ياحية

 نسأ  فاس ب إلفندقية وإلس ياحية إلتكنولوجيا معهـد

 طنجــةب إلفندقية وإلس ياحية إلتكنولوجيا معهـد 

 لسعيديةابإلفندقية وإلس ياحية إلتكنولوجيا معهـد 

 بأ رفود إلفندقية وإلس ياحية إلتكنولوجيامعهـد 

 مطبخ - بفاس أ طلس إلفندقية وإلس ياحية إلتكنولوجيامعهـد 

 مطعم -

يوإء -  إ 
 بسال إلفندقية وإلس ياحية إلتكنولوجيامعهـد 

 

 :إلتأ هيل مستــوى/ت

 إلولوجرشوط  إلشعب إملؤسسة

ز إلتأ هيل إملهين إلفنديق وإلس يايح   مطبخ - بنسلامينب مـر

 مطعم -

 طوإبق -

 أ دانه مس توىعىل  (ة)أ ن يتوفر إملرتحش 

 إال عدإدي إلثانوي إلتعلمي من إلثالثة إلس نة

 .إلفندقة يف إلتخصص شهادة أ و مكمتةل

 س نة 00 (ة)إملرتحش يتعدى معر أ ال)*( 

  .إلتكوين بدإية اترخي عند

ز إلتأ هيل إملهين إلفنديق وإلس يايح بأ صيال  مـر

ز إلتأ هيل إملهين إلفنديق وإلس يايح ابدلإر إلبيضاء  مـر

ة ز إلتأ هيل إملهين إلفنديق وإلس يايح بتوإـر  طبخ تقليدي - مـر
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 :إلرتشيــحملــف 

ميكن (ورزإزإت و إلسعيديةو  فاس أ نس وإمحملددية  وأ اكدير  و ملعاهد مرإك  ابلنس بة معبأ ةإس امترة إلرتش يح  -

 ؛  ) http://www.tourisme.ac.maحتديلها عرب إلرإبط إال لكرتوين  

 ؛(ة)هاتف إملرتحشيتضدن إلعنوإن إال لكرتوين و رمق طلــب خطــي  -

 علهيا؛لكرتونية مصادق من بطـاقـة إلتعريف إلوطنيـة إال   الازدايد أ و نسخــةعقـد  -

إلرتبية  قطاعأ صلية ابلنس بة للقطاع إلعدويم ومصادق علهيا من طرف مندوبية )شهادة مدرسيــة  -

 ؛ (إخلاصإلوطنية ابلنس بة للقطاع 

 مشسيتان؛صوراتن  -

مس و  -  .(ة)عنوإن إملرتحشظرفان متنربإن حيدالن إ 

جرإءإت إلتسجيل  :إ 
رســال ملفجتياز إملبارإةإوإلرإغبيــن يف إلولوج لشـــروط  إملس توفنيحشيــن رت إمل و إملرتحشات عــىل عن  همترشيـــح  ، إ 

 ه، أ و وضع(خذ بعني الاعتبار اترخي وضع إلطابع إلربيديؤ ي) 9102 يوليوز 00 إال ثننييوم يف أ جل أ قصاه  طريق إلربيد

 . 9102يوليوز  21 إمجلعةيوم مبكتب الاس تقبال إخلاص ابملؤسسة إليت مت إختيارها قبل 

 :عناوين مؤسسات إلتكوين إلفنديق و إلس يايح
 و إلس ياحية للتكنولوجيــا إلتطبيقية إلفندقيــةة هــد إملتخصصاإملع: 

 إلعنوإن إملؤسسة

 للتكنولوجيــا إلتطبيقية إلفندقيــة إملعهــد إملتخصص

 ()** وإلس ياحيــة ابمحملددية

 إمحملددية 155ب .ص إجتاه إلرابط، 101إلطريق إلثانوي 

للتكنولوجيــا إلتطبيقية إلفندقيــة  إملعهــد إملتخصص

 ()**بأ اكدير وإلس ياحيــة 

  أ اكدير 010ب .ص  ،شارع موالي عبد هللا

إلفندقيــة  إلتطبيقية لتكنولوجيــال إملتخصص  عهــدإمل 

 ()**وإلس ياحيــة مبرإك 

   مرإك 556ب .، صمحمد إلسادسشارع  

للتكنولوجيــا إلتطبيقية إلفندقيــة  إملعهــد إملتخصص

 ()**وإلس ياحيــة بورزإزإت

 ورزإزإت 294ب .ص رش يد،شارع موالي 
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 إلس ياحيــة إلتكنولوجيــا إلفندقيــة و معاهد: 

 إلعنوإن إملؤسسة

بن إلهيمث،  ()***بسالمعهــد إلتكنولوجيــا إلفندقيــة وإلس ياحيــة   سال 1584ب .، صالانبعاثيح شارع إ 

 طنجة 271ب .، ص زنقة إدلـتور فرج ()** بطنجةمعهــد إلتكنولوجيــا إلفندقيــة وإلس ياحيــة 
 أ رفود 89ب .طريق إلريصاين ، ص ()***معهــد إلتكنولوجيــا إلفندقيــة وإلس ياحيــة بأ رفود

 إلتكنولوجيــا إلفندقيــة وإلس ياحيــة بفاس معهــد

 ()***أ طلس
 فاس 1546ب .شارع سان لويس ، ص

 فاس 1539 ص ب  ،شارع محمد إلفايس يح أ نس ()**أ نس  معهــد إلتكنولوجيــا إلفندقيــة وإلس ياحيــة بفاس
 إجلديدة 33ب .ص إملتحدة،شارع إل مم  ()** .ابجلديدةمعهــد إلتكنولوجيــا إلفندقيــة وإلس ياحيــة 

 إلسعيديــة  119ب.ص شــارع محمد إخلامـــس، ()** .معهــد إلتكنولوجيــا إلفندقيــة وإلس ياحيــة ابلسعيدية

  ـز إلتأ هيل إملهين إلفنديق وإلس يايحإمر: 

 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 ة إلرابط  908 ب.ص إملشورإلسعيد، ()***مـر  توإـر

ز إلتأ هيل إملهين إلفنديق وإلس يايح بأ صيال  صيالأ  ،  183ب.ص إجتاه طنجة، إلوطنيةإلطريق  ()***مـر

ز إلتأ هيل إملهين إلفنديق وإلس يايح ابدلإر إلبيضاء س يدى  يح إلقدس ،طريق إخلري ،عامنشارع أ بو حنيفة إلن ()***مـر

 إدلإرإلبيضاء 20071ب .إلربنويص، ص
 

 :ملحوظة

 1029ش تنرب  04 عندإلسن إملطلوب )*(  -

 إلتوجيه يمت من إلس نة إل وىل حيث» إملقاربة عرب إلكفاءإت«برإمج تكوينية حسب )**(  -

 مشرتاك اعجذ إل وىلو تعترب إلس نة  ،من إلس نة إلثانية ءإإلتوجيه يمت إبتد حيث برإمج تكوينية )***( -

ة إلتكوين مب خيص - ز إلتأ هيل إملهين إلفنديق وإلس يايح بتوإـر ز ال يوفر وإال انث  فقطـر قامة إملـر  إال 

 مرفوضايعترب  غري مكمتللك ملف ترش يح  -

 خارج إلتارخي إمحملدد إلتوصل بهمت  لك ملف ترش يح بعني الاعتبار ذخؤ يال  -
 عىل مس توى لك مؤسسة إلتكوين إةسيمت نرش نتاجئ إملبار  -

   

  


