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ن وامل للفنون العليا الوطنية املدارس ولوج
امعية ا السنة 2018-2017برسم

وخصوصياتھ. 1 ن التكو داف أ

ندف وامل للفنون العليا الوطنية مجـالوالـدارالبيضـاءبمكنـاساملدارس ـ الدولـة ـ ند م ن ـو ت ـ إ
الوجـھ ــ ع م بــدور للقيـام م ل يــؤ وتطبيقيــا ــا نظر نـا و ت ندســية ال ــن وامل مختلــففضــلالفنـون ــ

اعتبار مع نتاج، والصيانةعالقاتقطاعات ودة وا كيب وال يع والتص التصميم ن ب .التداخل

س ديثة، وا املتطورة املنا فضل و ملتطلبـاتذا، سـتجيبون ن ندسـ م ن ـو ت إ املدارس ذه
املستد جتماعية و قتصادية و الصناعية ووطنياةماالتنمية ا و .ج

فصــــول خــــالل تــــنظم دراســــية وحــــدات ــــ ع قــــائم بيــــداغو نظــــام ــــ ع املــــدارس ــــذه ن ــــو الت عتمــــد و
سداسية نو.دراسية تلق الوقت، ذات النظام ذا عـنيرا صـية ال تنميـة مع ارات وامل املعارف

الوســــــط ــــــ ع نفتــــــاح و ، مــــــا ا العمــــــل يع ــــــ ــــــق بطر التــــــدار بواســــــطة قتصــــــادي و الصــــــنا
والتواصل التعب وتقنيات ية جن اللغات ن تلق إ إضافة حتضان، .و

املخولة. 2 ادة والش ن التكو مدة

الدراســـة ـــنســـتغرق وامل للفنـــون العليـــا الوطنيـــة ســـنواتباملـــدارس الطالـــب)فصـــول عشـــرة(خمـــس يحـــرز ،
ع ا عد نالنا وامل للفنون العليا الوطنية للمدرسة الدولة ندس م .دبلوم

التا ل الش ع ن و الت نظم :و

يتان التحض تان نمسار:الس ت س ستغرق ن و فصول (للت عة ا) أر الور الب رتكز. عد و
م ف ن و سااالت والتق العل املجال .ع

ندس امل ستغرق:سلك ن و للت فصول (سنوات3مسار ن) ستة يت التحض ن ت الس . عد
واملتخصص سا والتق العل املجال السلك ذا ن و الت م مجموعة. و بھ تلقن كما

عالم وتقنيات واللغات املقاوالت وتدب ع املشار بتدب املتعلقة والكفايات املعارف من
.والتواصل

قــوم،ــذا الو خــالل ندســون امل نالطلبــة ــو واملعامــلت ات الشــر ــ ع للتعــرف نيــة وم ميدانيــة ب بتــدار
قتصادية و والتقنية العملية ا قضايا ة معا ا وأطر ا مستخدم ومشاركة ا ناس ست .و
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نااملدوتمنح وامل للفنون العليا الوطنية الدولةرس ندس م التاليةدبلوم :املسالك

الوطنية املدارس
ن وامل للفنون العليا

امعية ا السنة برسم املفتوحة *2018-2017املسالك

مكناس

ندسة ال
ا يكيةناملي

Génie
Mécanique

ندسة ال
الصناعية
نتاجية و

Génie Industriel
et Productique

ندسة ال
انيكية ومي لك
الصناعية والنظم

Electromécanique et
Systèmes Industriels

يع تص ندسة
الطرائقو املواد

Industrialisation
des Produits
et Procédés

ة رار ا ندسة ال
الطاقات و الصناعية

املتجددة
Génie Thermique

Industriel et Energies
Renouvelables

ندسة ال
املدنية

Génie Civil

البيضاء الدار

ندسة ال
انيكية املي

Génie
Mécanique

ندسة ال
الصناعية

Génie Industriel

ائية ر الك ندسة ال
Génie Electrique

وظة* :م

مسالك فتح ن وامل للفنون العليا الوطنية للمدارس كذلك يمكن املفتوحة، املسالك إ باإلضافة
دورة خالل ا اعتماد عد .2017جديدة

املسالك عن ي ا ال عالن تم امعيةس ا السنة برسم واملفتوحة وكذا2018-2017املعتمدة
املؤسسات ذه ل ونية لك املواقع ا اصة ا .البيانات

للتكنولوجيا ام ا الدبلوم منح قصد أخرى نات و ت تنظيم املدارس ذه ل يمكن )D.U.T(كما
إجازة البيداغوجية ندسة ال حسب نات و ت .L.M.D)(دكتوراه- ماس-وكذا

الدولة. 3 ندس م لدبلوم شيح بال اصة ا جراءات و الشروط

لولوج شيح ال نيمكن وامل للفنون العليا الوطنية :املدارس

ا الور الب سلك من ائية ال السنة لتالمذة و الشعبالسنة ا الور الب وحام
والتقنية نيةالعلمية الفقرة(وامل )1.3أنظر

أو الثالثة الولوجالسنة لشروط ن املستوف للطلبة سبة بال عة الفقرة(الرا ).2.3أنظر

وولوج. 1.3 :السنة

شيح. 1.1.3 ال شروط

ون  ي أن ن وامل للفنون العليا الوطنية باملدارس و السنة ولوج مباراة الجتياز امل ط :ش

من ائية ال بالسنة ال البم لسنةسلك ا أو2017-2016الور اضية الر العلوم شعبة
العلوم شعبة أو ية التجر العلوم أووالتكنولوجياتشعبة انيكية املي ندسة ال شعب أو

ائية ر الك ندسة نيةال امل ا الور .للب
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العلوم شعبة أو اضية الر العلوم شعبة ا عادل ما أو ا الور الب ادة ش ع حاصال أو
العلوم شعبة أو ية اوالتكنولوجياتالتجر عادل ما .أو

شيح. 2.1.3 ال إجراءات

اجتياز ن الراغب ن امل ع ن ليتع كة املش الوطنية العليااملباراة الوطنية باملدارس اللتحاق
م ترشيح يل ن وامل باملباراةعللفنون اصة ا ونية لك www.ensam-concours.ma: البوابة

املمتدةخاللوذلك ة االف يوم ن ب سما يونيوم يوم7201فاتح نو ذا،.7201يوليوز10ثن
، م ل ع ن تع عبئةو أثناء ما إل الولوج املراد ن املدرست ب وترت اختيار ة، الف ذه طلبخالل

البيضاءمكناس(املشاركة انقضاء. )والدار عد غيو أو يل ال م ألي اليمكن ة، الف ذه
.اختياراتھ

رغبتھ عدم عن منھ ا عب عت ن، املؤسست إلحدى امل اختيار عدم أن إ شارة وتجدر ذا،
ا التحاق ولوج من قصيھ بنجاحو ي الكتا لالختبار اجتيازه .رغم

ا ع ن يتع عكما ن اصل ا ن يةمل جن ا الور الب ادة ادةش الش ذه من ة إيداع
م يل واستمارة م نقط كشف الوطنيةعوكذا ف التعر بطاقة من ة و ونية لك البوابة

ال العليااملدرسة اوطنية يل ال يرغب ال ن وامل قبلللفنون تاليوموذلك يوليوز15س
7201.

ذا يھ التن العلياوجب الوطنية املدارس بإحدى يل ال لھ سبق طالب، ألي يحق ال أنھ صوص ا
إعادة حتياطية، السنة نفذ واس ن يت التحض ن ت الس إحدى ستوف ولم ن وامل أوللفنون شيح ال

يل الوطنيةال املباراة بنجاح واجتاز تر وإن ح ن وامل للفنون عليا وطنية مدرسة أي لولوج
ن وامل للفنون العليا الوطنية باملدارس لاللتحاق كة .املش

الولوج. 3.1.3 مباراة

ن امل نجاح عد املدارس ذه و السنة ولوج :يتم

ا الور الب .امتحان

ل كة املش الوطنية الوطنيةاملباراة باملدارس ناللتحاق وامل للفنون عالعليا تنظم وال
متتا ن نمرحلت ي:ليت كتا واختبار يدي تم .انتقاء

يدي التم :نتقاء
الجتياز ن ل املؤ ن امل عدد حصر أجل املدارسالختبارمن ذه لولوج ي عكتا ن اصل وا

تم س ا، الور الب ادة عش يدي،انتقاءعتماد ُن،ستحقاقأساسعتم عددحصرمنُيَمّكِ
ن قلامل ع عةساوي بأر املفتوحة املقاعد عدد مؤسسةأضعاف عو ل انوعرتكز الور الب

ياملعدلو  كما سب :املح
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75%امن عل املحصل للنقط العام الوطاملعدل الثانيةمتحان السلكللسنة الور .الب

25%امن عل املحصل للنقط العام ويمتحاناملعدل وا السلكللسنة الور .الب

نتائجھ عن عالن تم الوس تيوم ونية7201يوليوز22س لك البوابة :ع
www.ensam-concours.ma.

انتقاؤه،ذا، تم م ل ع ن تع يتحميلو الكتا ختبار الجتياز ستدعاء البوابةمنبطاقة
ا وطبع ونية البطاقة. لك ذه وكذا،خصوصا،وتحتوي ي الكتا ختبار بمركز املتعلقة املعلومات ع

ختبار ذا الجتياز ا تقديم الالزم .الوثائق

ي الكتا ختبار
ي الكتا ختبار الوطينظم الصعيد وذلكع يدي التم نتقاء ن املقبول ن للم سبة ميو بال

مركز.7201يوليوز 25الثاءالث تحديد غرا ا القرب مراعاة تم يوس الكتا بطاقةختبار ن املب
ستحقاق حسب وذلك .ستدعاء

مركز إ ضور ا م ل ع ن تع يو الكتا طاقةختبار و الوطنية ف التعر ببطاقة مرفوقا
الجتياز الوثائق. ختباراستدعائھ ذه أن إ شارة طاقة(وتجدر و الوطنية ف التعر بطاقة

ي)ستدعاء الكتا ختبار الجتياز ة إجبار .عت

البوابة اختبار ل مدة وكذا ، امل ا ف سيخت ال واملواد ي الكتا ختبار نوع عن عالن تم س
ونية .www.ensam-concours.ma:لك

النتائج.4.1.3 عن عالن

ع ناء و ستحقاق حسب م وترتي ائية بصفة ن املقبول ن امل الئحة عن عالن يتم
نتظار الئحة ن ل امل ن امل وكذا م، سايوماختيارا البوابة7201يوليوز 27م

ونية .www.ensam-concours.ma:لك

نإجراءات. 5.1.3 املقبول ن امل ن عي

الوطنية املدارس ن املقبول ن امل ن عي عملية التاليةعتمد املعاي ع ن وامل للفنون :العليا

ي الكتا ختبار نتائج ع بناء ستحقاق ؛درجة

ونية لك البوابة ع ترشيحھ يل أثناء ا ع املع امل ؛اختيارات

مدرسةعدد ل املتوفرة .املقاعد

ونية لك البوابة ع لذلك املحددة ة الف خالل ن املؤسست ي ا ال يل ال تم :وس
www.ensam-concours.maالوطنية للمدارس ونية لك املواقع ع أو ن، وامل للفنون نةالعليا املب

ق .رفقتھ1امل

امة :مالحظات
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ونية لك البوابة ارة ز ن امل ع ن منتظمة،www.ensam-concours.maيتع بصفة
إجراءات وكذا الولوج، ومباراة شيح، ال إجراءات حول وأو أدق معلومات ع لالطالع وذلك

املعنية املدرسة ي ا ال م يل و ن املقبول ن امل ن .عي

البواب إ الولوج كذلك ونيةيمكن لك املواقعwww.ensam-concours.maة ع
ي و لك املوقع ع أو ن، وامل للفنون العليا الوطنية للمدارس ونية بيةلك ال لوزارة

العل والبحث العا والتعليم امل ن و والت والبحث- الوطنية العا بالتعليم لفة امل الدولة كتابة
.www.enssup.gov.ma: العل

عةولوج.3.2 والرا الثالثة :السنة

الثالثة. 1.2.3 للسنة سبة بال شيح ال شروط

للطلبة الشاغرة،يمكن املقاعد للفنون ،حدود العليا الوطنية للمدارس الثالثة السنة نولوج وامل
ندس(البيضاءوالداربمكناس امل سلك من و سور ) السنة ا نظام ع مر. بناء م :و

ية التحض قسام نتالمذة و ت مؤسسات لولوج كة املش الوطنية املباراة ن النا
ن ندس .امل

شيح ب اصة ا جراءات الفئةوتحّدد السنةذه ندس(الثالثةلولوج امل سلك من و )السنة
كة املش الوطنية باملباراة اص ا ي و لك املوقع نلولوجع و ت نمؤسسات ندس لسنةامل

2017:www.insea-cnc2017.maأوwww.cncmaroc.ma.

أو التالية الدبلومات أو ادات الش إحدى احام عادل :ما

للتكنولوجيا ام ا ندسةميادين): DUT(الدبلوم ال أو انيكية املي ندسة ال
ائية ر أوأوالك الصناعية ندسة املوادالطرائقندسةال ندسة .أو

العامة امعية ا الدراسات اضيتخصص):DEUG(دبلوم اضياتاتالر الر إعالميات-أو
املادة علوم ياء-أو .ف

والتقنيات العلوم امعية ا الدراسات انيكية):DEUST(دبلوم مي ندسة تخصص
(GM)ائية ر ك ندسة اضياتأو(GE)أو ياء-إعالميات-ر اضيات)M.I.P(ف ر -أو

ياء-إعالميات ).M.I.P.C(كيمياء-ف

نية امل امعية ا الدراسات ندسةميادين:)DEUP(دبلوم ال أو انيكية املي ندسة ال
ائية ر أوأوالك الصناعية ندسة املوادالطرائقندسةال ندسة .أو

ادة التقش ادة ش مثل الذكر السالفة ادات الش إلحدى أو) BTS(العامعادلة
متخصص تق ادة ).DTS(ش
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السنة ولوج تم الوطنيةلالثالثةو نلمدارس وامل للفنون منالعليا الفئة ذه ل سبة بال ،
اجتيازمباراةن،امل ق طر الالزم.عن البيداغوجية واملعارف الولوج شروط مدرسة ل وتحدد

ونية لك ا بمواقع ا شر وت شيح بال اصة ا جراءات و مسبقا ا سا .اك

عة. 2.2.3 الرا للسنة سبة بال شيح ال ندس(شروط امل سلك من الثانية )السنة

مباراة ق طر عن ندس امل سلك من الثانية السنة ولوج نيمكن اصل ا ن امل وجھ مفتوحة
ا الور ب ادة ش ع قل لھ(3+ع بمعادلتھ ف مع دبلوم أو جازة املعارف) دبلوم ع ن املتوفر

املقاعد حدود وذلك ندس، امل سلك مسلك من و السنة عادل ال و مسبقا، ا سا اك الالزم
.املمنوحة

الشاغر  املقاعد عدد السـنةةحدود ولـوج يمكـن مسـبقا ا سـا اك الـالزم البيداغوجيـة املعـارف وحسب
للفنــــــون  العليــــــا الوطنيــــــة للمــــــدارس عــــــة والدارالبيضــــــاءالرا بمكنــــــاس ــــــن ســــــلك(وامل مــــــن الثانيــــــة الســــــنة

نـــدس مفتوحــــة)امل مبـــاراة ــــق طر أوعـــن التاليـــة الــــدبلومات أحـــد ــــ ع ن اصـــل ا ن ـــ امل وجــــھ مــــاـــ
ا :عادل

ساسيةجازةدبلوم أو: الدراسات اضيات اضياتالر املادة-الر علوم أو ياء-إعالميات .ف

والتقنيات العلوم جازة .دبلوم

مدرســـــةـــــذا، ـــــل جـــــراءاتوتحـــــدد و مســـــبقا ا ســـــا اك الـــــالزم البيداغوجيـــــة واملعـــــارف الولـــــوج شـــــروط
ي و لك ا بموقع ا شر وت شيح بال اصة .ا

املقاعدع. 4 دد

امعية ا السنة برسم شيح لل املفتوحة املقاعد عدد :2018- 2017حدد

العليا الوطنية املدرسة
ن وامل للفنون

و الثالثةالسنة عةو السنة املجموعالرا

32050370مكناس

البيضاء 18050230الدار

500100600املجموع

وظة :م
تجاوز للمؤسسة تتعدىيمكن ال سبة ب املفتوحة املقاعد ا%10عدد طاق حسب وذلك ،

املتوفرة التأط انية وإم يعابية .س

سبة املحددة%5تضاف املقاعد عدد الذينمن جانب للطلبة مؤسسة ل ل و للسنة
ة املطلو الشروط م ف .تتوفر
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ق 1امل

للفنون  العليا الوطنية املدارس ن عناو نالئحة وامل

امع ةا
الوطنية املدرسة

للفنون العليا
ن وامل

يدي ال يالعنوان و لك اتفاملوقع والفاكسال

جامعة
إسماعيلموالي

مكناس

مكناس
2مرجان

15920: ب.ص
مكناس-املنصور

www.ensam-umi.ac.ma
Tél : 05 35 46 71 60/62

06 61 45 12 81/91
Fax : 05 35 46 71 63/64

جامعة
ي الثا سن ا
البيضاء الدار

البيضاء النيل150الدار شارع
البيضاء الدار

www.ensam-casa.ma
Tél : 05 22 56 42 22

05 22 38 18 22
Fax : 05 22 56 20 93


