
IFMIA Tanger IFMIA Casablanca IFMIA Kénitra

التسجيل القبلي عبر االنترنت : https://www.ifmia-sa.ma/form/formbacheliers.php + ارسال ملف الترشيح عبر البريد

                                            12H00 أو وضعه قبل 20 يوليوز 2022  عىل الساعة 

INSTITUT DE FORMATION AUX METIERS DE 
 L’INDUSTRIE AUTOMOBILE (IFMIA)

الهندسة الميكانيكية، التصميم و

التصنيع 

األنظمة الصناعية التلقائية

ينظم معهد التكوين في مهن صناعة

السيارات بطنجة مباراته الكتابية

 من 25 إىل غاية 26 يوليوز2022

www.ifmia-sa.ma تعبئة استمارة التسجيل عىل
الموقع وطباعتها

نسخة من شهادة البكالوريا مصادق عليها

نسخة من بيان نقط البكالوريا الوطني مصادق عليه

نسخة من بيان نقط البكالوريا الجهوي مصادق عليه

نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليها (حجم

كبير)

ينظم معهد التكوين في مهن صناعة

السيارات بالدار البيضاء مباراته الكتابية

من 25 إىل غاية 26 يوليوز 2022

تقني متخصص في الهندسة الميكانيكية

تقني متخصص في األنظمة التلقائية

تقني متخصص في صيانة السيارات

 إليكتروميكانيك األنظمة الصناعية

أال يتجاوز سن المترشح 30 سنة عند تاريخ بداية التكوين

أن يكون المترشح حاصًال عىل بكالوريا علمية، تقنية أو

مهنية

أن يجتاز المترشح بنجاح اختبارات المباراة في :

الرياضيات، الفيزياء و الفرنسية

ينظم معهد التكوين في مهن صناعة

السيارات بالقنيطرة مباراته الكتابية

من 25 إىل غاية 26 يوليوز 2022

تقني متخصص في الهندسة

الميكانيكية

تقني متخصص في األنظمة التلقائية

ملف الترشيح

الشعب المتاحة بالمعهد : الشعب المتاحة بالمعهد :

شروط الولوج لهذه المعاهد: 

مالحظة هامة :

سُيعَلن عن نتائج اإلنتقاء يوم اإلثنين 22 يوليوز 2022

تنظم معاهد التكوين في مهن صناعة السيارات بكل من الدار البيضاء، القنيطرة و طنجة مباريات ولوج السنة األوىل

من سلك تكوين التقنيين المتخصصين في مهن صناعة السيارات و ذلك حسب الجدولة الزمنية التالية :

الشعب المتاحة بالمعهد :

يستحسن إرسال الملفات عبر البريد السريع

معهد التكوين في مهن صناعة السيارات 

IFMIA إلرسال ملفات ترشيحكم عبر البريد إليكم عناوين معاهد 

Tanger

Kenitra

IFMIA Voie EC03 Nouvelle Zone Industrielle – Ahl
loughlam sidi Bernoussi BP 1152 Casablanca 

 
IFMIA (Institut de Formation aux Métiers de
l’Industrie Automobile) TFZ 1. Rue ILOT Tanger 

IFMIA Kenitra , BP 362 Sidi Yahia du Gharb                           Tel :0530109020/21/25

Tel : 0539401662 / 0539392721

Téléphone : 0529028864/65/66Casablanca 

Institut Adresse Contact

بالنسبة للملفات التي تصل للمعهد بعد يوم 20 يوليوز عىل الساعة 12H00 تعتبر الغية

https://www.enstetouan.ma/

