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  ولوج املدارس الوطنية العليا للفنون واملهن
  2019- 2018 برسم السنة الجامعية
  

  . أهداف التكوين وخصوصياته1

ـي مجـال والدار البيضاء  بمكناساملدارس الوطنية العليا للفنون واملهن  دف ى تكوين مهندسـ الدولـة  إ
ـى الوجـه  ـي مختلـف  ٔالافضـلالفنون واملهـن الهندسـية تكوينـا نظريـا وتطبيقيـا يـؤهلهم للقيـام بـدورهم ع

ركيب والجودة والصيانة.عالقاتقطاعات ٕالانتاج، مع اعتبار  ن التصميم والتصنيع وال   التداخل ب

ى ه ن يستجيبون ملتطلبـات هذا، وبفضل املناهج املتطورة والحديثة، تس ى تكوين مهندس ذه املدارس إ
  جهويا ووطنيا.املستدامة التنمية الصناعية والاقتصادية والاجتماعية 

ــــى وحــــدات دراســــية تــــنظم خــــالل فصــــول  ي قــــائم ع ــــى نظــــام بيــــداغو ــــذه املــــدارس ع ويعتمــــد التكــــوين 
ن املعارف و  .دراسية سداسية ي ذات الوقت، تلق ي هذا النظام  واملهارات مـع تنميـة الشخصـية عـن يرا

ــــــى الوســــــط ي، والانفتــــــاح ع ي والاقتصــــــادي بواســــــطة التــــــداريب  طريــــــق تشــــــجيع العمــــــل الجمــــــا الصــــــنا
ر والتواصل. ن اللغات ٔالاجنبية وتقنيات التعب ى تلق   والاحتضان، إضافة إ

  

  . مدة التكوين والشهادة املخولة2

، يحـرز الطالـب فصـول) (عشـرة خمـس سـنواتباملـدارس الوطنيـة العليـا للفنـون واملهـن  تسـتغرق الدراسـة
ى    .دبلوم مهندس الدولة للمدرسة الوطنية العليا للفنون واملهنالناجح بعدها ع

ي: ى الشكل التا     وينظم التكوين ع

 :ريتان نللتكوين يستغرق  مسار السنتان التحض (أربعة فصول) بعد البكالوريا. ويرتكز  سنت
م ى املجال العلم والتق ٔالاساس االتكوين ف  .ع

 ن.  سنوات 3مسار للتكوين يستغرق  :سلك املهندس ريت ن التحض (ستة فصول) بعد السنت
ذا السلك املجال العلم والتق ٔالاساس واملتخصص. كما تلقن به مجموعة  م التكوين  و

ر املقاوالت واللغات وتقنيات ٕالاعالم  من املعارف ر املشاريع وتدب والكفايات املتعلقة بتدب
  والتواصل.

ـى الشـركات واملعامـل بتـداريب  تكـوينويقـوم الطلبـة املهندسـون خـالل ال، هذا ميدانيـة ومهنيـة للتعـرف ع
ي معالجة قضاياها العملية والتقنية  ا وأطرها  ا ومشاركة مستخدم   والاقتصادية.والاستئناس 

 

 ي املسالك التالية: دبلوم مهندس الدولة رس الوطنية العليا للفنون واملهنااملد وتمنح
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املدارس الوطنية 
  العليا للفنون واملهن

  *2019-2018املسالك املفتوحة برسم السنة الجامعية 

  مكناس

 الهندسة
 يكيةنامليكا

Génie 
 Mécanique 

الهندسة 
الصناعية 
 وٕالانتاجية

Génie Industriel 
et Productique 

 الهندسة
روميكانيكية  ٕالالك
 والنظم الصناعية

Electromécanique et 
Systèmes Industriels 

  هندسة تصنيع
 الطرائقو املواد 

Industrialisation  
des Produits  
et Procédés 

الهندسة الحرارية 
الصناعية و الطاقات 

 املتجددة
Génie Thermique 

Industriel et Energies 
Renouvelables 

الهندسة 
 املدنية

Génie Civil 

  الدار البيضاء

  الهندسة
 امليكانيكية

Génie 
Mécanique 

الهندسة 
 الصناعية

Génie Industriel 

 الهندسة الكهربائية
Génie Electrique  

    

  

  ملحوظة: *

  ى املسالك املفتوحة، يمكن كذلك للمدارس الوطنية العليا للفنون واملهن فتح مسالك باإلضافة إ
 .2018جديدة بعد اعتمادها خالل دورة 

 ائي عن املسالك  اوكذ 2019-2018املعتمدة واملفتوحة برسم السنة الجامعية  سيتم ٕالاعالن ال
رونية لهذه  ي املواقع ٕالالك ا   املؤسسات.البيانات الخاصة 

 )ي للتكنولوجيا  )D.U.Tكما يمكن لهذه املدارس تنظيم تكوينات أخرى قصد منح الدبلوم الجام
ر-وكذا تكوينات حسب الهندسة البيداغوجية إجازة  .L.M.D)( دكتوراه-ماس

  

رشيح لدبلوم مهندس الدولة3  . الشروط وٕالاجراءات الخاصة بال

رشيح لولوج    :العليا للفنون واملهناملدارس الوطنية يمكن ال

 ائية من سلك البكالوريا ى لتالمذة السنة ال ي الشعب  ي السنة ٔالاو ي البكالوريا  وحام
  .)1.3(أنظر الفقرة واملهنيةالعلمية والتقنية

  ن لشروط الولوج (أنظر الفقرة الرابعة  ي السنة الثالثة أو   ).2.3بالنسبة للطلبة املستوف

ى: . ولوج1.3   السنة ٔالاو

رشيح1.1.3   . شروط ال
ـــى باملـــدارس الوطنيـــة العليـــا للفنـــون واملهـــن أن يكـــون  رشـــح الجتيـــاز مبـــاراة ولـــوج الســـنة ٔالاو ـــي امل رط   يشـــ

ائيـــة مـــن ســـلك البكالوريـــا لســـنة  ـــي 2018-2017مســـجال بالســـنة ال ـــى شـــهادة البكالوريـــا،  ، أو حاصـــال ع
 إحدى الشعب التالية:

 شعبة العلوم الرياضية  
  العلوم التجريبيةشعبة  
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 والتكنولوجيات شعبة العلوم  
 :شعب ومسالك البكالوريا املهنية  

 مسلك صناعة الطائرات  
  التصنيع امليكانيكيمسلك  
 مسلك الصيانة الصناعية  
 روتكنيك وأجهزة التواصل   مسلك ٕالالك
 مسلك الصيانة املعلومياتية والشبكات  
 رونية والرقمية   مسلك النظم ٕالالك
  املركبات املتحركة (خيار: السيارات)مسلك صيانة  

رشيح2.1.3   . إجراءات ال
ي اجتياز  ن  ن الراغب رشح ى امل ن ع ركة ليتع اللتحاق باملدارس الوطنية العليا املباراة الوطنية املش

ى للفنون واملهن تسجيل ترشيحهم رونية الخاصة باملباراة ع  www.ensam-concours.ma :البوابة ٕالالك
رة املمتدة خاللوذلك  ن يوم ال الف هذا،  .8201يوليوز  10الثاءثو يوم ال 8201فاتح يونيو جمعة ما ب

رشح، ى كل م ن ع ما أثناء تعبئة ويتع ن املراد الولوج إل رة، اختيار وترتيب املدرست طلب خالل هذه الف
رة، اليمكن ألي والدار البيضاء) (مكناساملشاركة ر . وبعد انقضاء هذه الف رشح التسجيل أو تغي م

  اختياراته.

ي  را منه عن عدم رغبته  ر تعب ن، يعت رشح إلحدى املؤسست ى أن عدم اختيار امل هذا، وتجدر ٕالاشارة إ
ا    رغم اجتيازه لالختبار الكتابي بنجاح. ويقصيه من ولوجهاالالتحاق 

ى ا ن ع ى شهادة البكالوريا ٔالاجنبية كما يتع ن ع ن الحاصل رشح إيداع نسخة من هذه الشهادة مل
ى وكذا كشف نقطهم واستمارة تسجيلهم  رونية ونسخة من بطاقة التعريف الوطنيةع  البوابة ٕالالك

ا وطنية العلياي املدرسة ال يوليوز  11ٔالاربعاء يوم وذلك قبل  للفنون واملهن ال يرغب التسجيل 
0182.  

ذا الخصوص أنه ال يحق ألي طالب، سبق له التسجيل بإحدى املدارس الوطنية العليا  وجب التنبيه 
ن واستنفذ السنة الاحتياطية، إعادة ريت ن التحض رشيح أو  للفنون واملهن ولم يستوف إحدى السنت ال

بنجاح املباراة الوطنية لولوج أي مدرسة وطنية عليا للفنون واملهن ح وإن ترشح واجتاز  التسجيل
ركة لاللتحاق باملدارس الوطنية العليا للفنون واملهن.   املش

 . مباراة الولوج3.1.3
ي: ن  رشح ذه املدارس بعد نجاح امل ى    يتم ولوج السنة ٔالاو

 .امتحان البكالوريا 
 ركة ل ى  العليا للفنون واملهناللتحاق باملدارس الوطنية املباراة الوطنية املش وال تنظم ع

ن: ن متتاليت  انتقاء تمهيدي واختبار كتابي. مرحلت
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 الانتقاء التمهيدي:  
ن الجتياز الا  ن املؤهل رشح ى شهادة  كتابي لولوج هذه املدارسالختبار من أجل حصر عدد امل ن ع والحاصل

ى ى أساس تمهيدي، انتقاء البكالوريا، سيتم الاعتماد ع ُن  ،الاستحقاق ع نُيَمّكِ رشح  من حصر عددامل
ى ٔالاقل ى و كل مؤسسة أضعاف عدد املقاعد املفتوحة بأربعة  يساوي ع  املعدلو  البكالوريا نوعيرتكز ع
ي:  املحتسب كما ي

 75%  يمن ا   .البكالوريا لسلك للسنة الثانيةالامتحان الوط  املعدل العام للنقط املحصل عل

 25%  ياملعدل العام للنقط املحصل من ا  ى الجهوي الامتحان  عل  .البكالوريالسلك للسنة ٔالاو

رونية 8201يوليوز  71 الثاءثيوم ال وسيتم ٕالاعالن عن نتائجه ى البوابة ٕالالك               :ع
www.ensam-concours.ma. 

رشح تم انتقاؤه، هذا، ى كل م ن ع البوابة  من بطاقة الاستدعاء الجتياز الاختبار الكتابي تحميل ويتع
رونية وطبعها. وتحتوي هذه البطاقة ى املعلومات املتعلقة بمركز الاختبار الكتابي وكذا  ،خصوصا ،ٕالالك ع
  الوثائق الالزم تقديمها الجتياز هذا الاختبار.

 الاختبار الكتابي  
ى الصعيد الوط ينظم الاختبار الكتابي  ي الانتقاء التمهيديع ن  ن املقبول رشح  يوموذلك  بالنسبة للم

ي تحديد مركز  .8201 يوليوز  02 معةحال ي  ي  الاختبار الكتابيوستتم مراعاة القرب الجغرا ن  املب
  بطاقة الاستدعاء وذلك حسب الاستحقاق.

ى مركز  رشح الحضور إ ى كل م ن ع مرفوقا ببطاقة التعريف الوطنية وبطاقة  الاختبار الكتابيويتع
ى أن هذه الوثائق الاختباراستدعائه الجتياز  بطاقة التعريف الوطنية وبطاقة (. وتجدر ٕالاشارة إ

ر إجبارية الجتياز الاختبار الكتابي. )الاستدعاء   تعت

ي البوابة  رشح، وكذا مدة كل اختبار  ا امل ر ف سيتم ٕالاعالن عن نوع الاختبار الكتابي واملواد ال سيخت
رونية   . www.ensam-concours.ma :ٕالالك

  .ٕالاعالن عن النتائج4.1.3
ى  م حسب الاستحقاق وبناء ع ائية وترتي ن بصفة  ن املقبول رشح يتم ٕالاعالن عن الئحة امل

ي الئحة الانتظار  ن  ن املسجل رشح م، وكذا امل نٕالا يوماختيارا ي البوابة  8201 يوليوز  32 ثن
رونية   . www.ensam-concours.ma:ٕالالك

ن. إجراءات 5.1.3 ن املقبول رشح ن امل   تعي
ي املدارس الوطنية  ن  ن املقبول رشح ن امل ر التالية:تعتمد عملية تعي ى املعاي   العليا للفنون واملهن ع

 ى نتائج الاختبار الكتابي  ؛درجة الاستحقاق بناء ع
 رونية ى البوابة ٕالالك ا أثناء تسجيل ترشيحه ع ر ع رشح املع  ؛اختيارات امل
 ي كلعدد املقا  .مدرسة عد املتوفرة 



5 
 

رونية ى البوابة ٕالالك رة املحددة لذلك ع ن خالل الف ي املؤسست ائي   :وسيتم التسجيل ال
www.ensam-concours.ma رونية للمدارس الوطنية ر املواقع الالك املبينة  العليا للفنون واملهن، أو ع

 رفقته. 1ي امللحق 

  مالحظات هامة:

  رونية ن زيارة البوابة ٕالالك رشح ى امل ن ع بصفة منتظمة،  www.ensam-concours.maيتع
رشيح، ومباراة الولوج، وكذا إجراءات  ى حول إجراءات ال ى معلومات أدق وأو وذلك لالطالع ع

ي املدرسة املعنية. ائي  ن وتسجيلهم ال ن املقبول رشح ن امل   تعي

 رونية  الولوج يمكن كذلك ى البوابة ٕالالك ر املواقع  www.ensam-concours.maإ ع
روني  ر املوقع الالك رونية للمدارس الوطنية العليا للفنون واملهن، أو ع ربية الالك لوزارة ال

ي والبحث العلم  .www.enssup.gov.ma:الوطنية والتكوين امل والتعليم العا

  السنة الثالثة والرابعة: ولوج .3.2

رشيح بالنسبة للسنة الثالثة1.2.3   . شروط ال
 واملهن ولوج السنة الثالثة للمدارس الوطنية العليا للفنون  ،ي حدود املقاعد الشاغرة، يمكن للطلبة

م ٔالامر: والدارالبيضاء بمكناس ى نظام الجسور. و ى من سلك املهندس) بناء ع   (السنة ٔالاو

 رية ي تالمذة ٔالاقسام التحض ن  ركة لولوج مؤسسات تكوين  الناجح املباراة الوطنية املش
 املهندسن.

رشيح ى من سلك املهندس)لولوج السنة هذه الفئة  وتحّدد ٕالاجراءات الخاصة ب  الثالثة (السنة ٔالاو
ركة  روني الخاص باملباراة الوطنية املش ى املوقع ٕالالك نمؤسسات تكوين  لولوجع لسنة  املهندس

2018: www.esith-cnc2018.ma وأ www.cncmaroc.ma.  

 :ي إحدى الشهادات أو الدبلومات التالية أوما يعادلها   حام

 ) ي للتكنولوجيا ي ميادينDUTالدبلوم الجام الهندسة امليكانيكية أو الهندسة  ): 
 أو هندسة املواد. هندسة الطرائقالهندسة الصناعية أو  أو الكهربائية

 دبلوم الدراسات الجامعية العامة )DEUG:( أو الرياضياتات الرياضي تخصص -
ياء.-إعالميات أو علوم املادة  ف

 )ي العلوم والتقنيات تخصص هندسة ميكانيكية  ):DEUSTدبلوم الدراسات الجامعية 
(GM)أو هندسة كهربائية (GE) ياء (-إعالميات- رياضيات أو - )أو رياضياتM.I.Pف

ياء-إعالميات  ).M.I.P.Cكيمياء (-ف
  الدراسات الجامعية املهنية (دبلومDEUP(: الهندسة امليكانيكية أو الهندسة ي ميادين 

 أو هندسة املواد. الطرائق هندسة الهندسة الصناعية أو أو الكهربائية
 ي( شهادة ) أوشهادة BTSمعادلة إلحدى الشهادات السالفة الذكر مثل شهادة التق العا

  ).DTSتق متخصص(
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، بالنسبة لهذه الفئة من العليا للفنون واملهنلمدارس الوطنية ل الثالثةويتم ولوج السنة 
ن، امل وتحدد كل مدرسة شروط الولوج واملعارف البيداغوجية الالزم  .عن طريق اجتياز مباراةرشح

رونية. رشيح وتنشرها بمواقعها ٕالالك ا مسبقا وٕالاجراءات الخاصة بال   اكتسا

رشيح بالنسبة للسنة 2.2.3   الرابعة (السنة الثانية من سلك املهندس). شروط ال
ن  ن الحاصل رشح ي وجه امل يمكن ولوج السنة الثانية من سلك املهندس عن طريق مباراة مفتوحة 

ى شهادة بكالوريا+ ى ٔالاقل ع ى املعارف  3ع رف بمعادلته له) املتوفرين ع (دبلوم ٕالاجازة أو دبلوم مع
ا مسبقا، و ال تعاد ي حدود املقاعد الالزم اكتسا ى من مسلك سلك املهندس، وذلك  ل السنة ٔالاو

  املمنوحة.

ا م ي حدود عدد املقاعد الشاغرة سبقا يمكن ولـوج السـنة وحسب املعارف البيداغوجية الالزم اكتسا
 (الســـــنة الثانيــــة مــــن ســـــلك البيضــــاء واملهــــن بمكنـــــاس والــــدار دارس الوطنيــــة العليـــــا للفنــــون مــــالرابعــــة لل
ــى أحــد الــدبلومات التاليــة  مبــاراة مفتوحــةاجتيــاز عــن طريــق  )املهنــدس ن ع ن الحاصــل رشــح ــي وجــه امل

 أوما يعادلها:

 إعالميـــــات أو علـــــوم املـــــادة-الرياضـــــيات ـــــي الدراســـــات ٔالاساســـــية: الرياضـــــيات أو دبلـــــوم ٕالاجـــــازة-
ياء.  ف

 .ي العلوم والتقنيات  دبلوم ٕالاجازة 

ا مســــبقا وٕالاجــــراءات شــــروط الولــــوج وامل وتحــــدد كــــل مدرســــة هــــذا، عــــارف البيداغوجيــــة الــــالزم اكتســــا
روني. رشيح وتنشرها بموقعها ٕالالك   الخاصة بال

 

  . عدد املقاعد4

رشيح برسم السنة الجامعية   ي: 2019-2018 حدد عدد املقاعد املفتوحة لل
 

  املدرسة الوطنية العليا
  للفنون واملهن

ى   املجموع  الرابعةو السنة الثالثة  السنة ٔالاو

  530  50  480  مكناس

  290  50  240  الدار البيضاء

  820  100 720  املجموع

 ملحوظة:
  ا %10يمكن للمؤسسة تجاوز عدد املقاعد املفتوحة بنسبة ال تتعدى ، وذلك حسب طاق

ر املتوفرة.   الاستيعابية وإمكانية التأط
  ى لكل مؤسسة من عدد املقاعد املحددة %5تضاف نسبة للطلبة ٔالاجانب الذين  للسنة ٔالاو

م الشروط املطلوبة.   تتوفر ف
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1لحق   
  الئحة بعناوين املدارس الوطنية العليا للفنون واملهن

  

  ةالجامع
املدرسة الوطنية 

العليا للفنون 
  واملهن

ريدي روني  العنوان ال   والفاكس الهاتف  املوقع الالك

  جامعة 
 إسماعيلموالي 

  مكناس

  مكناس
  2مرجان 

 15920ص.ب: 
  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 
الحسن الثاني 
  الدار البيضاء

  شارع النيل150  الدار البيضاء
  الدار البيضاء

www.ensam-casa.ma 
Tél : 05 22 56 42 22 
05 22 38 18 22 
Fax : 05 22 56 20 93 

  

 


