
المؤسسة او  
 المعھد

 التخصصـــــــــــــــــات  العنـــــــــــــــوان  البلدة الرمز

المدرسة  
المحمدیة 
 للمھندسین

EMI  اكدال 765ب .شارع ابن سینا ص الرباط 
  الرباط

    037 68 71 50:الھاتف

  :انترنیت

http://www. emi.ac.ma 

 - الھندسة الكھربائیة -الھندسة المدنیة  
الھندسة   -اإلعالمیات العلمیة 

  الھندسة اإلعالمیة  -الصناعیة 

الھندسة   -الھندسة المیكانیكیة  
 المعدنیة

المدرسة  
الحسنیة 
لألشغال 
 العمومیة

 
EH
TP 

الدار  
 البیضاء

 8108ب . طریق الجدیدة ص7كلم  
  الواحة. الدار البیضاء

  022 23 09 35/07/53:الھاتف

  انترنیت

      http://www. ehtp.ac.ma  

الطرق (الھندسة المدنیة
الھندسة ,الموارد المائیة,والبنایات

الھندسة   -) اإلعالمیات, النقل,البحریة
 اإلعالمیات -الصناعیة ونظم االتصال 

 علوم اإلعالم - األرصاد الجویة -
 .الجغرافي

المدرسة 
الوطنیة 
للصناعة 
 المعدنیة

ENI
M 

 753ب .شارع احمد الشرقاوي ص الرباط
  اكدال الرباط

    037 77 05 57: الھاتف

  :انترنیت

http://www. enim.ac.ma 

 الصیانة - اإلعالمیات -نظم اإلنتاج 
  -الصناعیة 

 - الجیولوجیا -إعداد وحمایة التربة 
 ....الطاقیة

المدرسة 
الوطنیة العلیا 

        للكھرباء
 والمیكانیك

 
EN
SE
M 

الدار  
 البیضاء

 الواحة 8118ب .طریق الجدیدة ص
  .الدار البیضاء

 23 07 89 /23 12  80: الھاتف
022  

  :انترنیت

http://www. ensem. 
imaroc. Com 

مراقبة الجودة و :(الھندسة المیكانیكیة
  )ة الصناعة المیكانیكی-الصیانة 

اإللكترونیك :(الھندسة الكھربائیة
 االتوماتیك -واإللكتروتكنیك 

 )واإلعالمیات الصناعیة 

المدرسة 
الوطنیة العلیا 
لإلعالمیات 
 وتحلیل النظم

EN
SIA
S 

   اكدال الرباط713ب .ص الرباط 

 77 85 79 /77 73 17: الھاتف
037  

  :انترنیت

 البرامج -الشبكات واالتصاالت 
 نظم التسییروالمساعدة -اإلعالمیة 

 .على اتخاذ القرارات



http://www. ensias.ac.ma 

المدرسة  
العلیا لصناعة 

 النسیج

 
ESI
TH 

الدار  
 البیضاء

  7731ب . طریق الجدیدة ص8كلم  
  الدار البیضاء

  022 23 41 52/24:الھاتف

  :انترنیت

http://http://www. 
esith.ac.ma/ 

 صناعة األلبسة

معھد الحسن  
الثاني للزراعة 

( والبیطرة 
 )الطوبوغرافیا

 
IAV 

   المعاھد- الرباط 6202ب .ص الرباط 

 43 55    037 68 01 80: الھاتف
77 037  

  :انترنیت

http://www.iav.ac.ma/ 

 الطوبوغرافیا

المعھد  
الوطني 

لإلحصائیات 
واالقتصاد 
 التطبیقي

 
INS
EA 

 6217ب ,شارع عالل الفاسي ص الرباط
  المعاھد الرباط

  037 77 48 60/59: الھاتف

  :انترنیت

http://www.insea.ac.ma// 

 - االقتصاد التطبیقي -اإلحصائیات  
  االعالمیات

 .الدراسات السكانیة  

المدرسة 
الوطنیة لربابنة 

 الجو

EN
PL 

الدار 
 البیضاء

  20200  انفا -مطار الدار البیضاء 

 022 91 25 40/ 41: الھاتف

 الطیران 

المعھد الوطني 
للبرید 

والمواصالت 
السلكیة 
 والالسلكیة

 
INP
T 

 6201ب .شارع عالل الفاسي ص الرباط
  السویسي الرباط

  037 77 30 77 / 79: الھاتف

  :انترنیت

http://www.inpt.ac.ma 

 - االعالمیات لالتصال - االتصاالت  
 ھندسة

 


