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الوطنيةولوج التطبيقيةاملدارس للعلوم
امعية ا السنة 2017-2018برسم 

 

دافھ. 1 وأ ن التكو خصوصيات 

التطبيقية للعلوم الوطنية املدارس العلتختص والبحث ن و نو الت ندس امل ن و ت .خاصة

دف إذهو :املدارس

ل م ل يؤ وتطبيقيا ا نظر نا و ت الدولة ند م ن و قتصاديةت التنمية متطلبات مع لتكيف
ة و وا الوطنية جتماعية ؛و

وي ا الصعيد ع والعلمية جتماعية و قتصادية و الصناعية الفعاليات مع وشراكة عاون خلق
والدو ؛والوط

والتكنولو العل البحث .تنمية

قاو  بيداغو نظام بتطبيق املدارس ذه ن و الت دراسيةتم فصول خالل تنظم دراسية وحدات ع ئم
ع. سداسية قتصادي و الصنا الوسط ع نفتاح يع ع عتمد بكما حتضانالتدار .و

 

املمنوحة. 2 ادات والش ن التكو مدة

الدراسة التطبيقيةبستغرق للعلوم الوطنية سنواتاملدارس النا) فصول ةعشر (خمس الطالب يحرز
ع ا الدولةعد ندس م ن.دبلوم و الت نظم التاو ل الش :ع

يتان التحض تان نمسار:الس ت س ستغرق ن و فصول (للت عة اعد) أر الور ن. الب و الت رتكز و
العلماف املجال .ساوالتقع

ندس امل ستغرق:سلك ن و للت الس) فصول ةست(سنوات3مسار نتعد يت التحض م. ن و
والتق العل املجال السلك ذا ن و واملتخصصالت املعارف. سا من مجموعة بھ تلقن كما

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

الوطنية املدارس التطبيقيةوتمنح الدولةللعلوم ندس م التاليةدبلوم :املسالك
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الوطنية املدارس
التطبيقية و للعلوم املعتمدة امعيةاملسالك ا السنة برسم *8201-7201املفتوحة

Génie Informatiqueطنجة
Génie des Systèmes de

Télécommunication
et Réseaux

Génie des Systèmes
Electroniques

et Automatiques
Génie Industriel

et Logistique
Génie Eco-Energétique

et Environnement
Industriel

Génie Informatiqueوجدة
Génie des

Télécommunications
et Réseaux

Génie des Systèmes
Electroniques,

Informatique et Réseaux
Génie IndustrielGénie CivilGénie Electrique

ادير Génie InformatiqueGénie Mécaniqueأ
Génie des Procédés de

l'Energie et de
l'Environnement

Génie IndustrielBâtiment et Travaux
PublicsGénie Electrique

Génie InformatiqueGénie des Réseauxمراكش
et Télécommunications

Systèmes Electroniques
Embarqués et Commande

des Systèmes
Génie Industriel

et Logistique

Génie Informatiqueآسفي
Génie des

Télécommunications
et Réseaux

Génie des Procédés &
Matériaux CéramiquesGénie Industriel

Génie Informatiqueفاس
Génie des

Télécommunications
et Réseaux

Génie des Systèmes
Embarqués et

Informatique Industrielle
Génie IndustrielGénie Mécanique et

Systèmes Automatisés

بَكة Génie InformatiqueGénie Réseauxخر
et Télécommunications

Ingénierie des Systèmes
Electroniques Embarqués
et Commande Numérique

Génie des Procédés,
de l'Energie et de
l'Environnement

Génie Informatiqueتطوان
Génie des Systèmes de
Télécommunications

et Réseaux
Génie MécatroniqueManagement de la

Chaine LogistiqueGénie Civil

Génie InformatiqueRéseaux et Systèmes deالقنيطرة
TélécommunicationsGénie ElectriqueGénie Industriel
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الوطنية املدارس
التطبيقية و للعلوم املعتمدة امعيةاملسالك ا السنة برسم *8201-7201املفتوحة

سيمة Génie InformatiqueGénie CivilGénieا Energétique et
Energies Renouvelables

ديدة ا
Ingénierie des Systèmes

d'Information et de
Communication

Génie Energétique
et ElectriqueGénie Industriel

Ingénierie
Informatique et

Technologies
Emergentes

امة* وظة :م
دورة خالل ا اعتماد عد جديدة مسالك فتح التطبيقية للعلوم الوطنية للمدارس يمكن املفتوحة، املسالك إ .2017باإلضافة

امعية ا السنة برسم واملفتوحة املعتمدة املسالك عن ي ا ال عالن تم ا2018- 2017س اصة ا البيانات املؤسساتوكذا ذه ل ونية لك .املواقع

للتكنولوجيا ام ا الدبلوم منح قصد أخرى نات و ت تنظيم املدارس ذه ل يمكن إجازة) D.U.T(كما البيداغوجية ندسة ال حسب نات و ت - ماس- وكذا
.(L.M.D)دكتوراه
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شيح. 3 بال اصة ا جراءات و الدولةالشروط ندس م لدبلوم

لولوجيمكن شيح التطباملداال للعلوم الوطنية :يقيةرس

لتالمذة و ائيةالسنةالسنة اسلكمنال الور اوحامالب الور العلميةالب الشعب
نيةوالتقنية )3.1أنظرالفقرة(وامل

الولوج لشروط ن املستوف للطلبة سبة بال عة الرا أو الثالثة ).3.2أنظرالفقرة(السنة

و. 1.3 السنة :ولوج

شيح. 1.1.3 ال :شروط

التطبيقية للعلوم الوطنية املدارس ولوج الجتيازمباراة امل ط ون ش ي :أن

سلك من ائية ال بالسنة ال ام الور أو2017- 2016لسنةالب اضية الر العلوم شعبة
والتكنو  العلوم شعبة أو ية التجر العلوم شعبلوجياتشعبة أوأو انيكية املي ندسة ال

ائية ر الك ندسة نيةال امل ا الور .للب

حاصال ادةأو ش اع الور أوالب اضية الر العلوم أوشعبة ية التجر العلوم شعبةشعبة
والتكنولوجيات االعلوم عادل ما .أو

شيحإجراءات. 2.1.3 :ال

ن الراغب ن امل ع ن ليتع كة املش الوطنية املباراة للعلوماجتياز الوطنية باملدارس اللتحاق
باملباراةالتطبيقية اصة ا ونية لك البوابة ع م ترشيح وذلكwww.ensa-concours.maيل

ة الف ااملمتدةخالل يوم ن ب سما يونيوم يوم7201فاتح نو ن.7201يوليوز10ثن تع و ذا،
حدىع املدارس ن ب من ا إل الولوج املراد املدارس ب وترت اختيار ة، الف ذه خالل ، م ل

عبئة أثناء املشاركةعشر اديرو طنجة(طلب َ بَكةو فاسو آسفيو مراكشو وجدةو أ وتطوانخر
ديدة وا سيمة وا يل). والقنيطرة ال م ألي يمكن ال ة، الف ذه انقضاء عد غيو أو

.اختياراتھ

منھ ا عب عت عشر، حدى املؤسسات من ملؤسسة امل اختيار عدم أن إ شارة وتجدر ذا،
ا لتحاق رغبتھ عدم اعن ولوج من قصيھ بنجاحو ي لالختبارالكتا اجتيازه .رغم

ادة ش ع ن اصل ا ن امل ع ن يتع اكما الور وكذاجنالب ادة الش ذه من ة إيداع ية
أقرب الوطنية ف التعر بطاقة من ة و ونية لك البوابة ع م يل واستمارة م نقط كشف

التطبيقيةمدرسة للعلوم أقصاهوطنية أجل الوذلك تيوم .7201يوليوز15س

يل ال لھ سبق طالب، ألي يحق ال أنھ صوص ا ذا يھ التن الوطنيةوجب املدارس للعلومبإحدى
أوالتطب شيح ال إعادة حتياطية، السنة نفذ واس ن يت التحض ن ت الس إحدى ستوف ولم يقية

وطنية مدرسة أي لولوج يل التطبال الوطنيةللعلوم املباراة بنجاح واجتاز تر وإن ح يقية
ل كة التطباملش للعلوم الوطنية باملدارس .يةيقاللتحاق
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الولوج. 3.1.3 مباراة

ن امل نجاح عد املدارس ذه و السنة ولوج :يتم

اامتحان الور .الب

ل كة املش الوطنية ناملباراة مرحلت ع تنظم وال التطبيقية للعلوم الوطنية باملدارس اللتحاق
ن يدي: متتاليت تم يو انتقاء .اختباركتا

يدي التم :نتقاء

الجتياز ن ل املؤ ن امل عدد حصر أجل املدارسالختبارمن ذه لولوج ي عكتا ن اصل وا
ادة اش الور عالب عتماد تم س يدي،انتقاء، أساستم ُن،ستحقاقع عددُيَمّكِ حصر من

ن قلامل ع عةساوي بأر املفتوحة املقاعد عدد مؤسسةأضعاف عرتو ل انوعكز الور الب
ياملعدلو  كما سب :املح

75%امن عل املحصل للنقط العام الوطاملعدل الثانيةمتحان لسلكللسنة
ا الور .الب

25%انم عل املحصل للنقط العام ويمتحاناملعدل وا لسلكللسنة
ا الور .الب

نتائجھ عن عالن تم تيوموس ونية7201يوليوز22الس لك البوابة ع
www.ensa-concours.ma.

الجتياز ستدعاء بطاقة تحميل انتقاؤه، تم م ل ع ن تع و يالختبارذا، البوابةكتا من
ا وطبع ونية البطاقة. لك ذه بم،اخصوص،وتحتوي املتعلقة املعلومات وكذاع ي الكتا ختبار ركز

ختبار ذا الجتياز ا تقديم الالزم .الوثائق

يالختبار :كتا

يالختبارينظم الوطكتا الصعيد يديع التم نتقاء ن املقبول ن للم سبة يوموذلكبال
ن مركز7201يوليوز42ثن تحديد غرا ا القرب مراعاة تم يالتبارخوس بطاقةكتا ن املب

ستحقاق حسب وذلك .ستدعاء

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

الجتيازعت)ستدعاء ة يالختبارإجبار .كتا

ختياراتالختبارينظم متعددة استمارة ل ش ع ي عن)QCM(كتا عالن تم وس ال، املواد
امل ا ف اختبار،سيخت ل مدة ونيةوكذا لك .www.ensa-concours.maالبوابة
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النتائج. 4.1.3 عن عالن

ال  عن عالن ائيةئحةيتم بصفة ن املقبول ن مامل اختيارا ع ناء و ستحقاق حسب م ،وترتي
نتظارعنوكذا الئحة ن ل امل ن عاءيومامل ونيةعل7201يوليوز62ر لك البوابة

www.ensa-concours.ma. 
املإجراءات. 5.1.3 ن ننعي املقبول

عي عملية نعتمد امل نن التاليةاملقبول املعاي ع التطبيقية للعلوم الوطنية :املدارس

نتائج ع بناء ستحقاق ي؛ختبار درجة الكتا
ونية؛ لك البوابة ع ترشيحھ يل أثناء ا ع املع امل اختيارات
مدرسة ل املتوفرة املقاعد .عدد 

ا ال يل ال تم ونيةوس لك البوابة ع لذلك املحددة ة الف خالل املؤسسات ي
www.ensa-concours.maع أو نة، املب التطبيقية للعلوم الوطنية للمدارس ونية لك املواقع

ق .رفقتھ1امل

امة :مالحظات
ونية لك البوابة ارة ز ن امل ع ن وذلكwww.ensa-concours.maيتع منتظمة بصفة

و  شيح، ال إجراءات حول وأو أدق معلومات ع الولوجلالطالع إجراءاتمباراة وكذا ن، عي
املعنيةنامل املدارس ي ا ال م يل و ن .املقبول
ونية لك البوابة إ الولوج كذلك لكعwww.ensa-concours.maيمكن ونيةاملواقع

ي و لك املوقع ع أو التطبيقية، للعلوم الوطنية نلوزارةللمدارس و والت الوطنية بية ال
و  العلامل والبحث العا العل- التعليم والبحث العا بالتعليم لفة امل الدولة :كتابة

www.enssup.gov.ma.

أو. 2.3 الثالثة السنة عةولوج الرا

ال.1.2.3 الثالثةولوج ندسوالسنة(سنة امل سلك )من

لولوج شيح ال الثالثةيمكن التطبيقيةلالسنة للعلوم الوطنية املقاعدلمدارس عدد حدود وذلك ،
سبة بال مؤسسة، ل ب :املمنوحة

ية التحض قسام التالمذة ن الوطنيةالنا كةملباراة نلولوجاملش و ت مؤسسات
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.

حام التأو الدبلومات ماإحدى أو االية :عادل
العامة امعية ا الدراسات ؛(DEUG)دبلوم
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نية امل امعية ا الدراسات ؛(DEUP)دبلوم
والتقنيات العلوم امعية ا الدراسات ؛(DEUST)دبلوم
للتكنولوجيا ام ا ؛)DUT(الدبلوم
جازةدبلوم.

السنةو  ولوج التطبيقلالثالثةتم للعلوم الوطنية امليةلمدارس من الفئة ذه ل سبة بال ن،،
مباراة اجتياز ق طر ا.عن سا اك الالزم البيداغوجية واملعارف الولوج شروط مدرسة ل وتحدد

ي و لك ا بموقع ا شر وت شيح بال اصة ا جراءات و .مسبقا

عة. 2.2.3 الرا السنة ندس(ولوج امل سلك من الثانية )السنة

السن ولوج نيمكن امل وجھ مفتوحة مباراة ق طر عن ندس امل سلك من الثانية عة ن اصل ا
ب ادة ش ع اقل لھ(3+الور بمعادلتھ ف مع دبلوم أو جازة حسب) دبلوم املعارفوذلك

املمنوحةالبيداغوجية املقاعد عدد حدود و مسبقا، ا سا اك .الالزم

مدرسةوتحدد،ذا ال اصةشروط ا جراءات و مسبقا ا سا اك الالزم البيداغوجية واملعارف لولوج
ي و لك ا بموقع ا شر وت شيح .بال

املقاعد. 4 عدد

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

الوطنية التطبيقيةاملدرسة وللعلوم عالسنة والرا الثالثة املجموعةالسنة
250100350طنجة

23040270تطوان

20060260وجدة

سيمة 20025225ا

َادير 200140340أ

22050270مراكش

18070250آسفي

20070270فاس

بَكة 18040220خر

ديدة 20040240ا

20040240القنيطرة

22606752935املجموع
 

وظة :م
لل عدديمكن تجاوز املفتو مؤسسة باملقاعد تتعدىسبةحة ا%10ال طاق حسب وذلك ،

املتوفرة التأط انية وإم يعابية .س
املحددة%5سبةتضاف املقاعد عدد ومن الذينللسنة جانب للطلبة مؤسسة ل ل

ة املطلو الشروط م .تتوفرف
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ق 1امل
 

الوطنية املدارس ن عناو التطبيقيةالئحة للعلوم

امعة ا
الوطنية املدرسة
التطبيقية للعلوم

يدي ال يالعنوان و لك اتفاملوقع والفاكسال

عبد جامعة
السعدي املالك

تطوان

طنجة
1818. ب.ص

سية الرئ طنجة
www.ensat.ac.ma

www.uae.ma
Tél : 05 39 39 37 44
Fax : 05 39 39 37 43

تطوان
2222.ب.ص

ش املح 2تطوان
www.ensate.uae.ma

www.uae.ma
Tél : 05 39 68 80 27
Fax : 05 39 99 46 24

ر ز ابن جامعة
ادير أ

ادير أ
1136.ب.ص

ادير أ
www.ensa-agadir.ac.ma

www.uiz.ac.ma
Tél : 05 28 22 83 13
Fax: 05 28 23 20 07

جامعة
ول  محمد

وجدة

وجدة
القدس669. ب.ص

امملركبا وجدة-ا
wwwensa.univ-oujda.ac.ma

Tél : 05 36 50 54 70/71
Fax: 05 36 50 54 72

سيمة ا
سيمة-أجدير3ب.ص ا

32003
http://www.ensah.ma

Tél : 05 39 80 5714/12
Fax : 05 39 80 57 13

جامعة
عياض القا

مراكش

مراكش
ي طا ا الكرم عبد شارع

مراكش–جل575. ب.ص
www.ensa.ac.ma

www.uca.ma
Tél : 05 24 43 47 45/46
Fax : 05 24 43 47 40

أسفي
د بوز سيدي 63. ب.صطرق

46000أسفي
www.ensas.uca.ma

www.uca.ma
Tél : 05 24 66 91 55
Fax : 05 24 66 80 12

سيدي جامعة
هللا عبد بن محمد

فاس
فاس

ال ن ع الصناعية شقفاملنطقة
سودة ب طرق

سية- 72.ب.ص الرئ فاس

www.ensaf.ac.ma
www.usmba.ac.ma

Tél : 05 35 60 04 03
06 61 45 30 26

Fax : 05 35 60 03 86

سن ا جامعة
سطات-ول 

بَكة خر
ص ، عم ب 77ب.شارع

خربكة
www.ensa.uh1.ac.ma

www.uh1.ac.ma

Tél : 05 23 49 23 35
06 18 53 43 72

Fax : 05 23 49 23 39
امعةج

طفيل ابن
القنيطرة

القنيطرة
ص ام ا 242ب.املركب

14000القنيطرة
www.univ-ibntofail.ac.ma/ensak

Tél : 05 37 32 92 00
06 61 62 68 35

Fax : 05 37 37 40 52

جامعة
ا الد شعيب
ديدة ا

ديدة ا

رقم الوطنية 1الطرق
أزمور ( ة6لم) طرق وز ا ،

ب 24002البالطو1166: ص
ديدة ا

www.ensaj.ucd.ac.ma
www.ucd.ac.ma

Tél : 05 23 39 56 79
Fax : 05 23 39 49 15


