ولوج املدارس الوطنية العليا للفنون واملهن
برسم السنة الجامعية 6102-6102
 .0أهداف التكوين وخصوصياته
تهدف املدارس الوطنية العليا للفنون واملهن بيغناس والدار العي اء نة ملكدوين مهند د ن الدولدة فد مجدال
الفندون واملهدن الهندسدية ملكويندا اظريدا وملطعي يدا دؤهلهم لل يدا بددورهم ع د الورده س دل فد مخاللد
طاعال إلااالاج مع اعالعار ع ال الالداخل ب ن الالصييم والالصنيع والت كيم والجود والصيااة.
ه ا وبف ل املناهج املالطور والحد قة تسع ه ه املدارس نة ملكدوين مهندسد ن شسدالجيعون ملالطلعدال
الالنيية الصناعية ور الصاد ة وررالياعية املسالدامة رهويا ووطنيا.
ويعالي ددد الالك ددوين به د ه امل دددارس ع د اظ ددا بي دددااوم ددائم ع د وح دددال دراس ددية مل ددنظم خ د ل ص ددول
دراسية سداسية .و راع ه ا النظا ف ذال الو ت ملل ن املعارف واملهارال مع ملنييدة الخخصدية عدن
طريد ددع تخد ددجيع العيد ددل الجيد دداع ورافالد دداح ع د د الوس د د الصد ددناع ور الصد ددادي بواسد ددطة الالد ددداريم
ورحال ان نضا ة نة ملل ن اللغال سرنبية ومل نيال الالعع والالواصل.

 .6مدة التكوين والشهادة املخولة
تسددالغرن الدراسددة باملدددارس الوطنيددة العليددا للفنددون واملهددن خمــس ســنوات (عرددر صددول
الناجح بعدها ع دبلوم مهندس الدولة للمدرسة الوطنية العليا للفنون واملهن.

ددرز الطالددم

وينظم الالكوين ع الركل الالاة :
 السنتان التحضيريتان :مسار للالكوين شسالغرن سنال ن (أربعة صول بعد العكالوريا .ويرملغز
الالكوين يهيا ع املجال العلمن والال أن سسا ن.
ال ن.
 سلك املهندس :مسار للالكوين شسالغرن  3سنوال (سالة صول بعد السنال ن الال
ويهم الالكوين به ا السل املجال العلمن والال أن سسا ن واملالخصص .كيا ملل ن به مجيوعة
من املعارف والغفا ال املالعل ة بالدب املراريع وملدب امل اوالل واللغال ومل نيال إلاع
والالواصل.
هد ا وي دو الطلعددة املهندسدون خد ل الالكددوين بالدداريم ميداايددة ومهنيدة للالعدرف ع د الردركال واملعامددل
ورسالئناس بها ومراركة مسالخدميها وأطرها ف معالجة ا اها العيلية والال نية ور الصاد ة.
وملينح املدارس الوطنية العليا للفنون واملهن دبلوم مهندس الدولة ف املسال الالالية:
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املدارس الوطنية
العليا للفنون واملهن

املسالك املفتوحة برسم السنة الجامعية *6102-6102

مكناس

الهندسة
امليكا غية
Génie
Mécanique

الهندسة
الصناعية
وإلااالارية
Génie Industriel
et Productique

الهندسة
إلالغت وميكاايغية
والنظم الصناعية
Electromécanique et
Systèmes Industriels

الدار البيضاء

الهندسة
الصناعية
Génie
Industriel

الهندسة
الغهربائية
Génie Electrique

الهندسةامليكاايغية
Génie Mécanique

هندسة ملصنيع املواد
والطرائع
Industrialisation des
Produits et
Procédés

الهندسة الحرارية
الصناعية و الطا ال
املالجدد
Génie Thermique
Industriel et Energies
Renouvelables

الهندسة
املداية
Génie Civil

* ملحوظة:
 باإلضا ة نة املسال املفالوحة يغن ك ل لليدارس الوطنية العليا للفنون واملهن الح مسال
رد د بعد اعاليادها خ ل دور .2016
 سيالم إلاع ن النهائي عن املسال املعاليد واملفالوحة برسم السنة الجامعية  6107-6106وك ا
العيااال الخاصة بها ف املوا ع إلالغت واية له ه املؤسسال.
 كيا يغن له ه املدارس ملنظيم ملكوينال أخرى صد منح الدبلو الجامع للالغنولوريا (D.U.T
وك ا ملكوينال حسم الهندسة العيدااورية نراز -ماست -دكالوراه (.(L.M.D

 .3الشروط وإلاجراءات الخاصة بالترشيح لدبلوم مهندس الدولة
يغن الت شيح لولوج املدارس الوطنية العليا للفنون واملهن:
 ف السنة سوة لال م السنة النهائية من سل العكالوريا وحام العكالوريا ف الرعم
العليية والال نية (أاظر الف ر 0.3
 ف السنة القالقة أو الرابعة بالنسعة للطلعة املسالو ن لررود الولوج (أاظر الف ر . 6.3

 .0.3ولوج السنة ألاولى :
 .0.0.3شروط الترشيح
شرت د ف املت شح الرالياز معارا ولوج السنة سوة باملدارس الوطنية العليا للفنون واملهن أن كون:
 مسج بالسنة النهائية من سل العكالوريا لسنة  2016-2015ف شععة العلو الرياضية أو
شععة العلو الالجريبية أو شععة العلو والالغنولوريال (النظا الجد د لسل العكالوريا .
 أو حاص ع شهاد العكالوريا أو ما شعادلها ف شععة العلو الرياضية أو شععة العلو
الالجريبية أو شععة العلو والالغنولوريال (النظا الجد د لسل العكالوريا .
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 أو حاص ع شهاد العكالوريا أو ما شعادلها (اظا ما عل نص ح سل العكالوريا وذل ف
نحدى الرعم الالالية:




رع العلو (شععالا العلو الرياضية "أ" أو "ب" أو شععة العلو الالجريبية .
رع الهندسة الغهربائية (شععالا إلالغت واي أو مل نيال الغهرباء .
رع الهندسة امليكاايغية (شععالا الصناعة امليكاايغية أو العلو والال نيال .

 .6.0.3إجراءات الترشيح
الع ن ع املت شح ن الرااع ن ف ارالياز املعارا الوطنية املرت كة ل لال ان باملدارس الوطنية العليا
العوابة إلالغت واية الخاصة باملعارا
للفنون واملهن تسجيل ملرشي هم ع
 www.ensam-concours.maوذل خ ل الفت امليالد ما بين يوم ألاربعاء فاتح يونيو  6102و يوم
ألاحد  01يوليوز  .6102ه ا ويالع ن ع كل مت شح خ ل ه ه الفت اخاليار وملرمليم املدرسال ن املراد
الولوج نليهيا أثناء تععئة طلم املراركة (مغناس والدار العي اء  .وبعد اا اء ه ه الفت ال يغن ألي
مت شح التسجيل أو تغي اخاليارامله.
ه ا وملجدر إلاشار نة أن عد اخاليار املت شح إلحدى املؤسسال ن شعالب تعع ا منه عن عد راعاله ف
رلال ان بها ويقصيه من ولوجها رام اراليازه ل خالعار الغالابي بنجاح.
كيا الع ن ع املت شح ن الحاصل ن ع شهاد العكالوريا سرنبية ن داع نسخة من ه ه الرهاد
وك ا كر ا طهم واساليار تسجيلهم ع العوابة إلالغت واية ونسخة من بطا ة الالعري الوطنية
ف املدرسة الوطنية العليا للفنون واملهن التن رام التسجيل بها وذل عل و الجمعة  01يوليوز
.6102
ورم الالنبيه به ا الخصوص أاه ال ع ألي طالم سعع له التسجيل بإحدى املدارس الوطنية العليا
ال ن واستنف السنة رحالياطية نعاد الت شيح أو
للفنون واملهن ولم شسالوف نحدى السنال ن الال
التسجيل لولوج أي مدرسة وطنية عليا للفنون واملهن حتى ونن ملرشح وارالاز بنجاح املعارا الوطنية
املرت كة ل لال ان باملدارس الوطنية العليا للفنون واملهن.
 .3.0.3مباراة الولوج
الم ولوج السنة سوة به ه املدارس بعد اجاح املت شح ن ف :
 امال ان العكالوريا.
 املعارا الوطنية املرت كة ل لال ان باملدارس الوطنية العليا للفنون واملهن والتن ملنظم ع
مرحلال ن مالالاليال ن :ااال اء مليهيدي واخالعار كالابي.
 الانتقاء التمهيدي:
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من أرل حصر عدد املت شح ن املؤهل ن الرالياز رخالعار الغالابي لولوج ه ه املدارس والحاصل ن ع
شهاد العكالوريا سيالم رعالياد ع ااال اء مليهيدي ع أساس رسال ان ُ َي ِّغ ُن من حصر
عدد
املت شح ن شساوي ع س ل أربعة أضعاف عدد امل اعد املفالوحة بكل مؤسسة ويرملغز ع اوع العكالوريا
واملعدل امل تسم كيا :
 %21 من املعدل العام للنقط املحصل عليها في الامتحان الوطني للسنة القااية لسل العكالوريا.
 %61 من املعدل العام للنقط املحصل عليها في الامتحان الجهوي للسنة سوة لسل العكالوريا.
وسيالم إلاع ن عن االائجه يوم السبت  63يوليوز  6102ع
.www.ensam-concours.ma

العوابة إلالغت واية

ه ا ويالع ن ع كل مت شح ملم ااال اؤه مل ييل بطا ة رسالدعاء الرالياز رخالعار الغالابي من العوابة
إلالغت واية وطععها .ومل الوي ه ه العطا ة خصوصا ع املعلومال املالعل ة بيركز رخالعار الغالابي وك ا
الوثائع ال ز مل د يها الرالياز ه ا رخالعار.
 الاختبار الكتابي
نظم رخالعار الغالابي ع الصعيد الوطأن بالنسعة لليت شح ن امل عول ن ف راال اء الاليهيدي وذل و
الاثنين فاتح غشت  .6102وستالم مراعا ال رب الجغراف ف مل د د مركز رخالعار الغالابي املع ن ف
بطا ة رسالدعاء وذل حسم رسال ان.
ويالع ن ع كل مت شح الح ور نة مركز رخالعار الغالابي مر و ا بعطا ة الالعري
اسالدعائه الرالياز رخالعار .وملجدر إلاشار نة أن ه ه الوثائع )بطا ة الالعري
رسالدعاء( تعالب نرعارية الرالياز رخالعار الغالابي.

الوطنية وبطا ة
الوطنية وبطا ة

سيالم إلاع ن عن اوع رخالعار الغالابي واملواد التن سيخالب يها املت شح وك ا مد كل اخالعار ف العوابة
إلالغت واية .www.ensam-concours.ma
.3.0.3إلاعالن عن النتائج
الم إلاع ن عن الئ ة املت شح ن امل عول ن بصفة نهائية وملرمليبهم حسم رسال ان وبناء ع
اخالياراتهم وك ا املت شح ن املسجل ن ف الئ ة راالظار يوم ألاربعاء  13غشت  6102ف العوابة
إلالغت واية .www.ensam-concours.ma
 .1.0.3إجراءات تعيين املترشحين املقبولين
تعاليد عيلية تعي ن املت شح ن امل عول ن ف املدارس الوطنية العليا للفنون واملهن ع املعا الالالية:
 دررة رسال ان بناء ع االائج رخالعار الغالابي؛
 اخاليارال املت شح املعب عنها أثناء تسجيل ملرشي ه ع العوابة إلالغت واية؛
 عدد امل اعد املالو ر ف كل مدرسة.
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وسيالم التسجيل النهائي ف املؤسسال ن خ ل الفت امل دد ل ل ع العوابة إلالغت واية
 www.ensam-concours.maأو عب املوا ع رلغت واية لليدارس الوطنية العليا للفنون واملهن املعينة
ف امللحع  0ر اله.

مالحظات هامة:
 الع ن ع املت شح ن زيار العوابة إلالغت واية  www.ensam-concours.maبصفة منالظية
وذل ل ط ع ع معلومال أدن وأوف حول نرراءال الت شيح ومعارا الولوج وك ا نرراءال
تعي ن املت شح ن امل عول ن وتسجيلهم النهائي ف املدرسة املعنية.
 يغن ك ل الولوج نة العوابة إلالغت واية  www.ensam-concours.maعب املوا ع
رلغت واية لليدارس الوطنية العليا للفنون واملهن أو عب املو ع رلغت وني لوزار الالعليم
العاة والع ث العلمن وملكوين سطر .www.enssup.gov.ma

 .6.3ولوج السنة الثالثة والرابعة:
 .0.6.3شروط الترشيح بالنسبة للسنة الثالثة
يغن للطلعة ف حدود امل اعد الراار ولوج السنة القالقة لليدارس الوطنية العليا للفنون واملهن
بيغناس والدار العي اء (السنة سوة من سل املهندس بناء ع اظا الجسور .ويهم سمر:
 مل م س سا الال
املهندس ن.

ة الناجح ن ف املعارا الوطنية املرت كة لولوج مؤسسال ملكوين

ومل دد إلارراءال الخاصة بت شيح ه ه الفئة لولوج السنة القالقة (السنة سوة من سل املهندس
ع املو ع إلالغت وني الخاص باملعارا الوطنية املرت كة لولوج مؤسسال ملكوين املهندس ن لسنة
 www.ensem.ac.ma :6102أو .www.cncmaroc.ma
 حام نحدى الرهادال أو الدبلومال الالالية أو ما شعادلها :
 الدبلو الجامع للالغنولوريا ( : DUTف مياد ن الهندسة امليكاايغية أو الهندسة
الغهربائية أو الهندسة الصناعية أو هندسة الطرائع أو هندسة املواد.
 دبلو الدراسال الجامعية العامة ( : DEUGملخصص الرياضيال أو الرياضيال-
نع ميال أو علو املاد  -ز اء.
 دبلو الدراسال الجامعية ف العلو والال نيال ( : DEUSTملخصص هندسة ميكاايغية
) (GMأو هندسة كهربائية ) (GEأو رياضيال–نع ميال– ز اء ( M.I.Pأو رياضيال–
نع ميال– ز اء–كييياء (. M.I.P.C
 دبلو الدراسال الجامعية املهنية ( : DEUPف مياد ن الهندسة امليكاايغية أو الهندسة
الغهربائية أو الهندسة الصناعية أو هندسة الطرائع أو هندسة املواد.
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 شهاد معادلة إلحدى الرهادال السالفة ال كر مقل شهاد الال أن العاة ( BTSأو
شهاد مل أن مالخصص (. DTS

ويالم ولوج السنة القالقة لليدارس الوطنية العليا للفنون واملهن بالنسعة له ه الفئة من
املت شح ن عن طريع ارالياز معارا  .ومل دد كل مدرسة شرود الولوج واملعارف العيدااورية ال ز
اكتسابها مسع ا وإلارراءال الخاصة بالت شيح وملنررها بيوا عها إلالغت واية.
 .6.6.3شروط الترشيح بالنسبة للسنة الرابعة (السنة الثانية من سلك املهندس)
يغن ولوج السنة القااية من سل املهندس عن طريع معارا مفالوحة ف وره املت شح ن الحاصل ن
ع س ل ع شهاد بكالوريا( 3+دبلو إلاراز أو دبلو معت ف بيعادلاله له املالو رين ع املعارف
ال ز اكتسابها مسع ا و التن تعادل السنة سوة من مسل سل املهندس وذل ف حدود امل اعد
املينوحة.
ف حدود عدد امل اعد الراار وحسم املعارف العيدااورية الد ز اكتسدابها مسدع ا يغدن ولدوج السدنة
الرابعد ددة لليد دددارس الوطنيد ددة العليد ددا للفند ددون واملهد ددن بيغند دداس والدارالعي د دداء (السد ددنة القاايد ددة مد ددن سد ددل
املهن دددس ع ددن طري ددع مع ددارا مفالوح ددة ف د ور دده املت ش ددح ن الحاص ددل ن ع د أح ددد ال دددبلومال الالالي ددة أو م ددا
شعادلها:
 دبلو إلاراز ف الدراسال سساسية :الرياضيال أو الرياضيال-نع ميال أو علو املاد  -ز اء.
 دبلو إلاراز ف العلو والال نيال.
هد د ا ومل دددد ك ددل مدرس ددة ش ددرود الول ددوج واملع ددارف العيدااوري ددة الد د ز اكتس ددابها مس ددع ا وإلارد دراءال
الخاصة بالت شيح وملنررها بيو عها إلالغت وني.

 .3عدد املقاعد
حدد عدد امل اعد املفالوحة للت شيح برسم السنة الجامعية  6102-6102ف :
املدرسة الوطنية العليا
للفنون واملهن

السنة ألاولى

السنة الثالثة والرابعة

املجموع

مكناس

320

50

321

الدار البيضاء

160

01

601

ملحوظة:
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 يغن لليؤسسة ملجاوز عدد امل اعد املفالوحة بنسعة ال ملالعدى  %01وذل حسم طا تها
رستيعابية ونمكااية الالأط املالو ر .
 مل اف نسعة  %0من عدد امل اعد امل دد للسنة سوة لكل مؤسسة للطلعة سراام ال ن
ملالو ر يهم الررود املطلوبة.
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امللحق 0
الئحة بعناوين املدارس الوطنية العليا للفنون واملهن
الجامعة

املدرسة الوطنية
العليا للفنون
واملهن

رامعة
موالي نسياعيل
مغناس

مغناس

رامعة
الحسن القاني
الدار العي اء

الدار العي اء

العنوان البريدي

املوقع الالكتروني

مرران 6
ص.ب00961 :
املنصور  -مغناس

www.ensam-umi.ac.ma

 001شارع النيل
الدار العي اء

www.ensam-casa.ma
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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

