ولوج املدارس الوطنية للعلوم التطبيقية
برسم السنة الجامعية 2019-2018

 

 

 .1خصوصيات التكوين وأهدافه

 

تختص املدارس الوطنية للعلوم التطبيقية ي التكوين والبحث العلم وخاصة تكوين املهندس ن.
و دف هذﻩ املدارس إ ى:
 تكوين مهندﺳ الدولة تكوينا نظريا وتطبيقيا يؤهلهم للتكيف مع متطلبات التنمية الاقتصادية
والاجتماعية الوطنية والجهوية؛
 خلق تعاون وشراكة مع الفعاليات الصناعية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية ع ى الصعيد الجهوي
والوط والدو ي؛
 تنمية البحث العلم والتكنولو ي.
ويتم التكوين ذﻩ املدارس بتطبيق نظام بيداغو ي قائم ع ى وحدات دراسية تنظم خالل فصول دراسية
سداسية .كما تعتمد ع ى تشجيع الانفتاح ع ى الوسط الصنا ي والاقتصادي ع ﺮ التداريب والاحتضان.
 

 .2مدة التكوين والشهادات املمنوحة

تستغرق الدراسة باملدارس الوطنية للعلوم التطبيقية خمس سنوات )عشرة فصول( يحرز الطالب الناجح
بعدها ع ى دبلوم مهندس الدولة .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.
وتمنح املدارس الوطنية للعلوم التطبيقية دبلوم مهندس الدولة ي املسالك التالية:
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املدارس الوطنية
للعلوم التطبيقية

*2019-2018 املسالك املعتمدة واملفتوحة برسم السنة الجامعية
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Réseaux et Systèmes de Génie Informatique
Télécommunications

القنيطرة

املدارس الوطنية
للعلوم التطبيقية

املسالك املعتمدة واملفتوحة برسم السنة الجامعية *2019-2018

الحسيمة

Génie Informatique

Génie Civil

Génie Energétique et
Energies Renouvelables

الجديدة

Ingénierie des
Systèmes
d'Information et de
Communication

Génie Energétique
et Electrique

Génie Industriel

املعهد الدو ي
للعلوم
التطبيقية**

Génie Electrique

Génie Mécanique et
Energétique

Systèmes d’Information et
de Communication

Génie de l'Eau et de
l'Environnement
Ingénierie
Informatique et
Technologies
Emergentes

مالحظات هامة :
* اعتماد املسالك:
 باإلضافة إ ى املسالك املفتوحة ،يمكن للمدارس الوطنية للعلوم التطبيقية 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.Tوكذا تكوينات حسب الهندسة البيداغوجية إجازة-ماس ﺮ-
دكتوراﻩ ).(L.M.D

** املعهد الدو ي للعلوم التطبيقية:
 تجدر ٕالاشارة أن التكوينات امللقنة باملعهد الدو ي للعلوم التطبيقية بفاس )الجامعة ٔالاورومتوسطية بفاس( ي تكوينات مؤدى ع ا وتستوجب أداء مصاريف
الدراسة ) 57 000درهما سنويا بالنسبة للسنة ٔالاو ى والثانية والثالثة و  72 000درهما سنويا للسنة الرابعة والخامسة( .وتوفر املؤسسة كذلك إمكانية الاستفادة
من بعض املنح للطلبة املسجل ن ا .وللمزيد من املعلومات ،املرجو زيارة املوقع ٕالالك ﺮوني الرسم للمؤسسة ) .(www.insa-euromediterranee.org
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 .3الشروط وٕالاجراءات الخاصة بال ﺮشيح لدبلوم مهندس الدولة
يمكن ال ﺮشيح لولوج املدارس الوطنية للعلوم التطبيقية:
 ي السنة ٔالاو ى لتالمذة السنة ال ائية من سلك البكالوريا وحام ي البكالوريا ي الشعب العلمية
والتقنية واملهنية )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:
يشـ ـ ﺮط ــي امل ﺮش ــح الجتي ــاز مب ــاراة ول ــوج الس ــنة ٔالاو ــى بامل ــدارس الوطني ــة للعلـ ـوم التطبيقي ــة أن يك ــون
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
 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 للعلوم
التطبيقية تسجيل ترشيحهم ع ى البوابة ٕالالك ﺮونية الخاصة باملباراة  www.ensa-concours.maوذلك
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 املدارس املراد الولوج إل ا من ب ن املدارس الوطنية
َ
للعلوم التطبيقية ٕالاحدى عشر أثناء تعبئة طلب املشاركة )طنجة وأكادير ووجدة ومراكش وآسفي وفاس
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َ
وخريبكة وتطوان والقنيطرة والحسيمة والجديدة( واملعهد الدو ي للعلوم التطبيقية بفاس .وبعد انقضاء
هذﻩ الف ﺮة ،ال يمكن ألي م ﺮشح التسجيل أو تغي ﺮ اختياراته.
هذا ،وتجدر ٕالاشارة إ ى أن عدم اختيار امل ﺮشح ملؤسسة من املؤسسات ،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 أقرب
مدرسة وطنية للعلوم التطبيقية وذلك ي أجل أقصاﻩ يوم ٔالاربعاء  11يوليوز .2018
وجب التنبيه ذا الخصوص أنه ال يحق ألي طالب ،سبق له التسجيل بإحدى املدارس الوطنية للعلوم
التطبيقية ولم يستوف إحدى السنت ن التحض ﺮيت ن واستنفذ السنة الاحتياطية ،إعادة ال ﺮشيح أو
التسجيل لولوج أي مدرسة وطنية للعلوم التطبيقية ح وإن ترشح واجتاز بنجاح املباراة الوطنية
املش ﺮكة لاللتحاق باملدارس الوطنية للعلوم التطبيقية.
 .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 للعلوم التطبيقية وال تنظم ع ى مرحلت ن
متتاليت ن :انتقاء تمهيدي واختبار كتابي.
 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 عدد
امل 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 ٔالاوى لسلك البكالوريا.
وسيتم ٕالاعالن عن نتائجه يوم الثالثاء  17يوليوز  2018ع ى البوابة ٕالالك ﺮونية
.www.ensa-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.
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 الاختبار الكتابي:
ينظم الاختبار الكتابي ع ى الصعيد الوط بالنسبة للم ﺮشح ن املقبول ن ي الانتقاء التمهيدي وذلك يوم
الخميس  19يوليوز  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.
ينظم الاختبار الكتابي ع ى شكل استمارة متعددة الاختيارات ) ،(QCMوسيتم ٕالاعالن عن املواد ال
سيخت ﺮ ف ا امل ﺮشح ،وكذا مدة كل اختبار ي البوابة ٕالالك ﺮونية .www.ensa-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 عن امل ﺮشح ن املسجل ن ي الئحة الانتظار يوم السبت  21يوليوز  2018ع ى البوابة ٕالالك ﺮونية
 .www.ensa-concours.ma
 .5.1.3إجراءات تعي ن امل ﺮشح ن املقبول ن
تعتمد عملية تعي ن امل ﺮشح ن املقبول ن ي املدارس الوطنية للعلوم التطبيقية 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 .

وسيتم التسجيل ال ائي ي املؤسسات خالل الف ﺮة املحددة لذلك ع ى البوابة ٕالالك ﺮونية
 ،www.ensa-concours.maأو ع ﺮ املواقع الالك ﺮونية للمدارس الوطنية للعلوم التطبيقية املبينة ي
امللحق  1رفقته.
مالحظات هامة:
 يتع ن ع ى امل ﺮشح ن زيارة البوابة ٕالالك ﺮونية  www.ensa-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 املدارس املعنية.
 يمكن كذلك الولوج إ ى البوابة ٕالالك ﺮونية  www.ensa-concours.maع ﺮ املواقع ٕالالك ﺮونية
للمدارس الوطنية للعلوم التطبيقية ،أو ع ﺮ املوقع ٕالالك ﺮوني لوزارة ال ﺮبية الوطنية والتكوين
امل والتعليم العا ي والبحث العلم .www.enssup.gov.ma :
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 .2.3ولوج السنة الثالثة أو الرابعة
 .1.2.3ولوج السنة الثالثة )السنة ٔالاو ى من سلك املهندس(
يمكن ال ﺮشيح لولوج السنة الثالثة للمدارس الوطنية للعلوم التطبيقية ،وذلك ي حدود عدد املقاعد
املمنوحة بكل مؤسسة ،بالنسبة:
 لتالمذة ٔ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
 أو حام ي إحدى الدبلومات التالية أو ما يعادلها:
 دبلوم الدراسات الجامعية العامة )(DEUG؛
 دبلوم الدراسات الجامعية املهنية )(DEUP؛
 دبلوم الدراسات الجامعية ي العلوم والتقنيات )(DEUST؛
 الدبلوم الجام ي للتكنولوجيا )(DUT؛
 دبلوم ٕالاجازة.
ويتم ولوج السنة الثالثة للمدارس الوطنية للعلوم التطبيقية ،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 بموقعها ٕالالك ﺮوني.
 .2.2.3ولوج السنة 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( وذلك حسب املعارف
البيداغوجية الالزم اكتسا ا مسبقا ،و ي حدود عدد املقاعد املمنوحة.
هذا ،وتحدد كل مدرسة شروط الولوج واملعارف البيداغوجية الالزم اكتسا ا مسبقا وٕالاجراءات الخاصة
بال ﺮشيح وتنشرها بموقعها ٕالالك ﺮوني.
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 .4عدد املقاعد
حدد عدد املقاعد املفتوحة لل ﺮشيح برسم السنة الجامعية  2019-2018ي:
املؤسسة

السنة ٔالاو ى

السنة الثالثة والرابعة

املجموع

طنجة

330

100

430

تطوان

330

40

370

مراكش

300

50

350

أكادير

270

140

410

وجدة

270

60

330

فاس

270

70

340

القنيطرة
َ
خريبكة

270

40

310

255

40

295

الحسيمة

255

25

280

آسفي

240

70

310

الجديدة

210

40

250

املعهد الدو ي للعلوم التطبيقية -فاس

150

-

150

املجموع

3150

675

3825

املدارس الوطنية للعلوم التطبيقية

 

مالحظات هامة:
 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.
 يجب التذك ﺮ بأن التكوينات امللقنة باملعهد الدو ي للعلوم التطبيقية )الجامعة ٔالاورومتوسطية
بفاس( ي تكوينات مؤدى ع ا ،وتستوجب أداء مصاريف الدراسة )أنظر املالحظات الهامة
ضمن الفقرة (.2




 

8

امللحق 1
 

الئحة بعناوين املدارس الوطنية للعلوم التطبيقية
الجامعة
جامعة عبد
املالك السعدي
تطوان
جامعة ابن زهر
أكادير
جامعة
محمد ٔالاول
وجدة
جامعة
القا عياض
مراكش

املدرسة الوطنية
للعلوم التطبيقية

العنوان ال ﺮيدي

املوقع الالك ﺮوني

الهاتف والفاكس

طنجة

ص.ب1818 .
طنجة الرئيسية

www.ensat.ac.ma
www.uae.ma

Tél : 05 39 39 37 44
Fax : 05 39 39 37 43

تطوان

ص.ب2222 .
تطوان املحنش 2

www.ensate.uae.ac.ma
www.uae.ma

Tél : 05 39 68 80 27
Fax : 05 39 99 46 24

أكادير

ص.ب1136 .
أكادير

www.ensa-agadir.ac.ma
www.uiz.ac.ma

Tél : 05 28 22 83 13
Fax: 05 28 23 20 07

وجدة

ص.ب 669 .ي القدس
املركب الجام ي  -وجدة

wwwensa.univ-oujda.ac.ma

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

الحسيمة

ص.ب  3أجدير -الحسيمة
32003

http://www.ensah.ma

Tél : 05 39 80 57 14/12
Fax : 05 39 80 57 13

مراكش

شارع عبد الكريم الخطابي
ص.ب 575 .جل – مراكش

www.ensa.ac.ma
www.uca.ma

Tél : 05 24 43 47 45/46
Fax : 05 24 43 47 40

أسفي

طريق سيدي بوزيد ص.ب63 .
أسفي 46000

www.ensas.uca.ma
www.uca.ma

Tél : 05 24 66 91 55
Fax : 05 24 66 80 12

جامعة سيدي
محمد بن عبد ﷲ
فاس

فاس

طريق إيموزار
ص.ب - 72.فاس الرئيسية
30 000

جامعة الحسن
ٔالاول -سطات

َ
خريبكة

شارع ب عم ﺮ ،ص.ب 77
خريبكة

جامعة
ابن طفيل
القنيطرة

القنيطرة

جامعة
شعيب الدكا ي
الجديدة

الجديدة

الجامعة
ٔالاورومتوسطية
فاس

فاس

املركب الجام ي ص.ب 242
القنيطرة 14000
الطريق الوطنية رقم 1
)طريق أزمور( كلم  ،6الحوزية
ص ب  1166 :البالطو 24002
الجديدة
طريق مكناس
ص.ب51 :
فاس
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Tél : 05 35 60 04 03
www.ensaf.ac.ma
06 61 45 30 26
www.usmba.ac.ma
Fax : 05 35 60 03 86
Tél : 05 23 49 23 35
www.ensa.uh1.ac.ma
06 18 53 43 72
www.uh1.ac.ma
Fax : 05 23 49 23 39
Tél : 05 37 32 92 00
06 61 62 68 35
www.univ-ibntofail.ac.ma/ensak
Fax : 05 37 37 40 52
www.ensaj.ucd.ac.ma
www.ucd.ac.ma

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

www.insaeuromediterranee.org

Tél : 05 38 90 32 25
Fax : 05 37 71 60 40

