ولوج املدارس الوطنية العليا للفنون واملهن
برسم السنة الجامعية 2019-2018
 .1أهداف التكوين وخصوصياته
دف املدارس الوطنية العليا للفنون واملهن بمكناس والدار البيضاء إ ى تكوين مهندﺳـ الدولـة ـي مجـال
الفنون واملهـن الهندسـية تكوينـا نظريـا وتطبيقيـا يـؤهلهم للقيـام بـدورهم ع ـى الوجـه ٔالافضـل ـي مختلـف
قطاعات ٕالانتاج ،مع اعتبار عالقاتالتداخل ب ن التصميم والتصنيع وال ﺮكيب والجودة والصيانة.
هذا ،وبفضل املناهج املتطورة والحديثة ،تس ى هذﻩ املدارس إ ى تكوين مهندس ن يستجيبون ملتطلبـات
التنمية الصناعية والاقتصادية والاجتماعية املستدامة جهويا ووطنيا.
ويعتم ــد التك ــوين ــذﻩ امل ــدارس ع ــى نظ ــام بي ــداغو ي ق ــائم ع ــى وح ــدات دراس ــية ت ــنظم خ ــالل فص ــول
دراسية سداسية .ويرا ي هذا النظام ي ذات الوقت ،تلق ن املعارف واملهارات مـع تنميـة الشخصـية عـن
طريـ ــق تشـ ــجيع العمـ ــل الجمـ ــا ي ،والانفتـ ــاح ع ـ ــى الوسـ ــط الصـ ــنا ي والاقتصـ ــادي بواسـ ــطة التـ ــداريب
والاحتضان ،إضافة إ ى تلق ن اللغات ٔالاجنبية وتقنيات التعب ﺮ والتواصل.

 .2مدة التكوين والشهادة املخولة
تسـتغرق الدراسـة باملـدارس الوطنيـة العليـا للفنـون واملهـن خمـس سـنوات )عشـرة فصـول( ،يحـرز الطالـب
الناجح بعدها ع ى دبلوم مهندس الدولة للمدرسة الوطنية العليا للفنون واملهن.
وينظم التكوين ع ى الشكل التا ي:
 السنتان التحض ﺮيتان :مسار للتكوين يستغرق سنت ن )أربعة فصول( بعد البكالوريا .ويرتكز
التكوين ف ما ع ى املجال العلم والتق ٔالاساﺳ .
 سلك املهندس :مسار للتكوين يستغرق  3سنوات )ستة فصول( بعد السنت ن التحض ﺮيت ن.
و م التكوين ذا السلك املجال العلم والتق ٔالاساﺳ واملتخصص .كما تلقن به مجموعة
من املعارف والكفايات املتعلقة بتدب ﺮ املشاريع وتدب ﺮ املقاوالت واللغات وتقنيات ٕالاعالم
والتواصل.
هذا ،ويقـوم الطلبـة املهندسـون خـالل التكـوين بتـداريب ميدانيـة ومهنيـة للتعـرف ع ـى الشـركات واملعامـل
والاستئناس ا ومشاركة مستخدم ا وأطرها ي معالجة قضاياها العملية والتقنية والاقتصادية.
وتمنح املدارس الوطنية العليا للفنون واملهن دبلوم مهندس الدولة ي املسالك التالية:
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املدارس الوطنية
العليا للفنون واملهن

املسالك املفتوحة برسم السنة الجامعية *2019-2018

مكناس

الهندسة
امليكانيكية
Génie
Mécanique

الهندسة
الصناعية
وٕالانتاجية
Génie Industriel
et Productique

الهندسة
ٕالالك ﺮوميكانيكية
والنظم الصناعية
Electromécanique et
Systèmes Industriels

الدار البيضاء

الهندسة
امليكانيكية
Génie
Mécanique

الهندسة
الصناعية
Génie Industriel

الهندسة الكهربائية
Génie Electrique

هندسة تصنيع
املواد والطرائق
Industrialisation
des Produits
et Procédés

الهندسة الحرارية
الصناعية و الطاقات
املتجددة
Génie Thermique
Industriel et Energies
Renouvelables

الهندسة
املدنية
Génie Civil

* ملحوظة:
 باإلضافة إ ى املسالك املفتوحة ،يمكن كذلك للمدارس الوطنية العليا للفنون واملهن فتح مسالك
جديدة بعد اعتمادها خالل دورة .2018
 سيتم ٕالاعالن ال ائي عن املسالك املعتمدة واملفتوحة برسم السنة الجامعية  2019-2018وكذا
البيانات الخاصة ا ي املواقع ٕالالك ﺮونية لهذﻩ املؤسسات.
 كما يمكن لهذﻩ املدارس تنظيم تكوينات أخرى قصد منح الدبلوم الجام ي للتكنولوجيا)(D.U.T
وكذا تكوينات حسب الهندسة البيداغوجية إجازة-ماس ﺮ-دكتوراﻩ ).(L.M.D

 .3الشروط وٕالاجراءات الخاصة بال ﺮشيح لدبلوم مهندس الدولة
يمكن ال ﺮشيح لولوج املدارس الوطنية العليا للفنون واملهن:
 ي السنة ٔالاو ى لتالمذة السنة ال ائية من سلك البكالوريا وحام ي البكالوريا ي الشعب
العلمية والتقنيةواملهنية)أنظر الفقرة .(1.3
 ي السنة الثالثة أو الرابعة بالنسبة للطلبة املستوف ن لشروط الولوج )أنظر الفقرة .(2.3

 .1.3ولوج السنة ٔالاو ى:
 .1.1.3شروط ال ﺮشيح
يش ـ ﺮط ــي امل ﺮشــح الجتيــاز مبــاراة ولــوج الســنة ٔالاو ــى باملــدارس الوطنيــة العليــا للفنــون واملهــن أن يكــون
مســجال بالســنة ال ائيــة مــن ســلك البكالوريــا لســنة  ،2018-2017أو حاصــال ع ــى شــهادة البكالوريــا ،ــي
إحدى الشعب التالية:
 شعبة العلوم الرياضية

 شعبة العلوم التجريبية
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 شعبة العلوم والتكنولوجيات

 شعب ومسالك البكالوريا املهنية:
 مسلك صناعة الطائرات
 مسلك التصنيع امليكانيكي
 مسلك الصيانة الصناعية
 مسلك ٕالالك ﺮوتكنيك وأجهزة التواصل
 مسلك الصيانة املعلومياتية والشبكات
 مسلك النظم ٕالالك ﺮونية والرقمية
 مسلك صيانة املركبات املتحركة )خيار :السيارات(
 .2.1.3إجراءات ال ﺮشيح
يتع ن ع ى امل ﺮشح ن الراغب ن ي اجتياز املباراة الوطنية املش ﺮكة لاللتحاق باملدارس الوطنية العليا
للفنون واملهن تسجيل ترشيحهم ع ى البوابة ٕالالك ﺮونية الخاصة باملباراةwww.ensam-concours.ma :
وذلك خالل الف ﺮة املمتدة ما ب ن يوم الجمعة فاتح يونيو  2018و يوم الثالثاء 10يوليوز  .2018هذا،
ويتع ن ع ى كل م ﺮشح،خالل هذﻩ الف ﺮة ،اختيار وترتيب املدرست ن املراد الولوج إل ما أثناء تعبئة طلب
املشاركة)مكناس والدار البيضاء( .وبعد انقضاء هذﻩ الف ﺮة ،اليمكن ألي م ﺮشح التسجيل أو تغي ﺮ
اختياراته.
هذا ،وتجدر ٕالاشارة إ ى أن عدم اختيار امل ﺮشح إلحدى املؤسست ن ،يعت ﺮ تعب ﺮا منه عن عدم رغبته ي
الالتحاق ا ويقصيه من ولوجها رغم اجتيازﻩ لالختبار الكتابي بنجاح.
كما يتع ن ع ى امل ﺮشح ن الحاصل ن ع ى شهادة البكالوريا ٔالاجنبية إيداع نسخة من هذﻩ الشهادة
وكذا كشف نقطهم واستمارة تسجيلهم ع ى البوابة ٕالالك ﺮونية ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية
ي املدرسة الوطنية العليا للفنون واملهن ال يرغب التسجيل ا وذلك قبل يوم ٔالاربعاء  11يوليوز
.2018
وجب التنبيه ذا الخصوص أنه ال يحق ألي طالب ،سبق له التسجيل بإحدى املدارس الوطنية العليا
للفنون واملهن ولم يستوف إحدى السنت ن التحض ﺮيت ن واستنفذ السنة الاحتياطية ،إعادة ال ﺮشيح أو
التسجيل لولوج أي مدرسة وطنية عليا للفنون واملهن ح وإن ترشح واجتاز بنجاح املباراة الوطنية
املش ﺮكة لاللتحاق باملدارس الوطنية العليا للفنون واملهن.
 .3.1.3مباراة الولوج
يتم ولوج السنة ٔالاو ى ذﻩ املدارس بعد نجاح امل ﺮشح ن ي:
 امتحان البكالوريا.

 املباراة الوطنية املش ﺮكة لاللتحاق باملدارس الوطنية العليا للفنون واملهن وال
مرحلت ن متتاليت ن :انتقاء تمهيدي واختبار كتابي.
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تنظم ع ى

 الانتقاء التمهيدي:
من أجل حصر عدد امل ﺮشح ن املؤهل ن الجتياز الاختبار الكتابي لولوج هذﻩ املدارس والحاصل ن ع ى شهادة
ّ
البكالوريا ،سيتم الاعتماد ع ى انتقاء تمهيدي ،ع ى أساس الاستحقاقُ ،ي َم ِك ُن من حصر عددامل ﺮشح ن
يساوي ع ى ٔالاقل أربعة أضعاف عدد املقاعد املفتوحة بكل مؤسسة ويرتكز ع ى نوع البكالوريا واملعدل
املحتسب كما ي ي:
 %75 من املعدل العام للنقط املحصل عل ا ي الامتحان الوط للسنة الثانية لسلك البكالوريا.
 %25 من املعدل العام للنقط املحصل عل ا ي الامتحان الجهوي للسنة ٔالاو ى لسلك البكالوريا.
وسيتم ٕالاعالن عن نتائجه يوم الثالثاء  17يوليوز  2018ع ى البوابة ٕالالك ﺮونية:
.www.ensam-concours.ma
هذا ،ويتع ن ع ى كل م ﺮشح تم انتقاؤﻩ ،تحميل بطاقة الاستدعاء الجتياز الاختبار الكتابي من البوابة
ٕالالك ﺮونية وطبعها .وتحتوي هذﻩ البطاقة ،خصوصا ،ع ى املعلومات املتعلقة بمركز الاختبار الكتابي وكذا
الوثائق الالزم تقديمها الجتياز هذا الاختبار.
 الاختبار الكتابي
ينظم الاختبار الكتابي ع ى الصعيد الوط بالنسبة للم ﺮشح ن املقبول ن ي الانتقاء التمهيدي وذلك يوم
الحمعة  20يوليوز  .2018وستتم مراعاة القرب الجغرا ي ي تحديد مركز الاختبار الكتابي املب ن ي
بطاقة الاستدعاء وذلك حسب الاستحقاق.
ويتع ن ع ى كل م ﺮشح الحضور إ ى مركز الاختبار الكتابي مرفوقا ببطاقة التعريف الوطنية وبطاقة
استدعائه الجتياز الاختبار .وتجدر ٕالاشارة إ ى أن هذﻩ الوثائق )بطاقة التعريف الوطنية وبطاقة
الاستدعاء( تعت ﺮ إجبارية الجتياز الاختبار الكتابي.
سيتم ٕالاعالن عن نوع الاختبار الكتابي واملواد ال سيخت ﺮ ف ا امل ﺮشح ،وكذا مدة كل اختبار ي البوابة
ٕالالك ﺮونية. www.ensam-concours.ma :
ٕ.4.1.3الاعالن عن النتائج
يتم ٕالاعالن عن الئحة امل ﺮشح ن املقبول ن بصفة ائية وترتي م حسب الاستحقاق وبناء ع ى
اختيارا م ،وكذا امل ﺮشح ن املسجل ن ي الئحة الانتظار يوم ٕالاثن ن  23يوليوز  2018ي البوابة
ٕالالك ﺮونية.www.ensam-concours.ma :
 .5.1.3إجراءات تعي ن امل ﺮشح ن املقبول ن
تعتمد عملية تعي ن امل ﺮشح ن املقبول ن ي املدارس الوطنية العليا للفنون واملهن ع ى املعاي ﺮ التالية:
 درجة الاستحقاق بناء ع ى نتائج الاختبار الكتابي؛

 اختيارات امل ﺮشح املع ﺮ ع ا أثناء تسجيل ترشيحه ع ى البوابة ٕالالك ﺮونية؛

 عدد املقاعد املتوفرة ي كل مدرسة.
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وسيتم التسجيل ال ائي ي املؤسست ن خالل الف ﺮة املحددة لذلك ع ى البوابة ٕالالك ﺮونية:
 ،www.ensam-concours.maأو ع ﺮ املواقع الالك ﺮونية للمدارس الوطنية العليا للفنون واملهن املبينة
ي امللحق  1رفقته.

مالحظات هامة:
 يتع ن ع ى امل ﺮشح ن زيارة البوابة ٕالالك ﺮونية  www.ensam-concours.maبصفة منتظمة،
وذلك لالطالع ع ى معلومات أدق وأو ى حول إجراءات ال ﺮشيح ،ومباراة الولوج ،وكذا إجراءات
تعي ن امل ﺮشح ن املقبول ن وتسجيلهم ال ائي ي املدرسة املعنية.
 يمكن كذلك الولوج إ ى البوابة ٕالالك ﺮونية  www.ensam-concours.maع ﺮ املواقع
الالك ﺮونية للمدارس الوطنية العليا للفنون واملهن ،أو ع ﺮ املوقع الالك ﺮوني لوزارة ال ﺮبية
الوطنية والتكوين امل والتعليم العا ي والبحث العلم .www.enssup.gov.ma:

 .2.3ولوج السنة الثالثة والرابعة:
 .1.2.3شروط ال ﺮشيح بالنسبة للسنة الثالثة
يمكن للطلبة ،ي حدود املقاعد الشاغرة ،ولوج السنة الثالثة للمدارس الوطنية العليا للفنون واملهن
بمكناس والدارالبيضاء )السنة ٔالاو ى من سلك املهندس( بناء ع ى نظام الجسور .و م ٔالامر:
 تالمذة ٔالاقسام التحض ﺮية الناجح ن ي املباراة الوطنية املش ﺮكة لولوج مؤسسات تكوين
املهندس ن.
ّ
وتحدد ٕالاجراءات الخاصة ب ﺮشيح هذﻩ الفئة لولوج السنة الثالثة )السنة ٔالاو ى من سلك املهندس(

ع ى املوقع ٕالالك ﺮوني الخاص باملباراة الوطنية املش ﺮكة لولوج مؤسسات تكوين املهندس ن لسنة
 www.esith-cnc2018.ma :2018أو .www.cncmaroc.ma
 حام ي إحدى الشهادات أو الدبلومات التالية أوما يعادلها:







الدبلوم الجام ي للتكنولوجيا ) :(DUTي ميادين الهندسة امليكانيكية أو الهندسة
الكهربائية أو الهندسة الصناعية أو هندسة الطرائق أو هندسة املواد.
دبلوم الدراسات الجامعية العامة ) :(DEUGتخصص الرياضيات أو الرياضيات-
إعالميات أو علوم املادة-ف ياء.
دبلوم الدراسات الجامعية ي العلوم والتقنيات) :(DEUSTتخصص هندسة ميكانيكية
)(GMأو هندسة كهربائية ) (GEأو رياضيات-إعالميات-ف ياء )(M.I.Pأو رياضيات-
إعالميات-ف ياء-كيمياء ).(M.I.P.C
دبلوم الدراسات الجامعية املهنية ) :(DEUPي ميادين الهندسة امليكانيكية أو الهندسة
الكهربائية أو الهندسة الصناعية أو هندسة الطرائق أو هندسة املواد.
شهادة معادلة إلحدى الشهادات السالفة الذكر مثل شهادة التق العا ي) (BTSأوشهادة
تق متخصص).(DTS
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ويتم ولوج السنة الثالثة للمدارس الوطنية العليا للفنون واملهن ،بالنسبة لهذﻩ الفئة من
امل ﺮشح ن ،عن طريق اجتياز مباراة .وتحدد كل مدرسة شروط الولوج واملعارف البيداغوجية الالزم
اكتسا ا مسبقا وٕالاجراءات الخاصة بال ﺮشيح وتنشرها بمواقعها ٕالالك ﺮونية.
 .2.2.3شروط ال ﺮشيح بالنسبة للسنة الرابعة )السنة الثانية من سلك املهندس(
يمكن ولوج السنة الثانية من سلك املهندس عن طريق مباراة مفتوحة ي وجه امل ﺮشح ن الحاصل ن
ع ى ٔالاقل ع ى شهادة بكالوريا) 3+دبلوم ٕالاجازة أو دبلوم مع ﺮف بمعادلته له( املتوفرين ع ى املعارف
الالزم اكتسا ا مسبقا ،و ال تعادل السنة ٔالاو ى من مسلك سلك املهندس ،وذلك ي حدود املقاعد
املمنوحة.
ي حدود عدد املقاعد الشاغرة وحسب املعارف البيداغوجية الالزم اكتسا ا مسبقا يمكن ولـوج السـنة
الرابع ــة للمـ ـدارس الوطني ــة العلي ــا للفن ــون وامله ــن بمكن ــاس وال ــدار البيض ــاء )الس ــنة الثاني ــة م ــن س ــلك
املهنــدس( عــن طريــق اجتيــاز مبــاراة مفتوحــة ــي وجــه امل ﺮشــح ن الحاصــل ن ع ــى أحــد الــدبلومات التاليــة
أوما يعادلها:
 دبل ــوم ٕالاج ــازة ــي الدراس ــات ٔالاساس ــية :الرياض ــيات أو الرياض ــيات-إعالمي ــات أو عل ــوم امل ــادة-
ف ياء.

 دبلوم ٕالاجازة ي العلوم والتقنيات.

ه ــذا ،وتح ــدد ك ــل مدرس ــة ش ــروط الول ــوج واملع ــارف البيداغوجي ــة ال ــالزم اكتس ــا ا مس ــبقا وٕالاجـ ـراءات
الخاصة بال ﺮشيح وتنشرها بموقعها ٕالالك ﺮوني.

 .4عدد املقاعد
حدد عدد املقاعد املفتوحة لل ﺮشيح برسم السنة الجامعية  2019-2018ي:
املدرسة الوطنية العليا
للفنون واملهن

السنة ٔالاو ى

السنة الثالثةوالرابعة

املجموع

مكناس

480

50

530

الدار البيضاء

240

50

290

املجموع

720

100

820

ملحوظة:
 يمكن للمؤسسة تجاوز عدد املقاعد املفتوحة بنسبة ال تتعدى  ،%10وذلك حسب طاق ا
الاستيعابية وإمكانية التأط ﺮ املتوفرة.

 تضاف نسبة  %5من عدد املقاعد املحددة للسنة ٔالاو ى لكل مؤسسة للطلبة ٔالاجانب الذين
تتوفر ف م الشروط املطلوبة.
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الئحة بعناوين املدارس الوطنية العليا للفنون واملهن
الجامعة

املدرسة الوطنية
العليا للفنون
واملهن

جامعة
موالي إسماعيل
مكناس

مكناس

جامعة
الحسن الثاني
الدار البيضاء

الدار البيضاء

املوقع الالك ﺮوني

العنوان ال ﺮيدي
مرجان 2

www.ensam-umi.ac.ma

ص.ب15920 :
املنصور -مكناس
150شارع النيل
الدار البيضاء

www.ensam-casa.ma
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لحق 1

الهاتف والفاكس
Tél : 05 35 46 71 60/62
06 61 45 12 81/91
Fax : 05 35 46 71 63/64
Tél : 05 22 56 42 22
05 22 38 18 22
Fax : 05 22 56 20 93

