ولوج املدارس الوطنية العليا للفنون واملهن
برسم السنة الجامعية 2022-2021
 .1أهداف التكوين وخصوصياته
تهدف املدارس الوطنية العليا للفنون واملهن بمكناس والدار البيض ا ا ااا إلى تكوين مهندسا ا ا ااي الدولة م ا
الفنون واملهن الهنادي ا ا ا اياة تكويناا ؤهلياا وتيبي ياا هم لهى لل ياا بادور ى ى الو ا األفضا ا ا ا ا مختلف
قيا ات اإلؤتاج ،مع ا تبار القات التداخ بين التصميى والتصنيع والتركيب والجودة والصياؤة.
ذا ،وبفضا ا ا املناور املتيورة والتدهىة ،ا ا ا ى ذه املدارس إلى تكوين مهندي ا ااين ن ا اات يبون ملتيلبات
التنمية الصنا ية واالقتصادهة واال تما ية امل تدامة هويا ووطنيا.
ويعتمد التكوين بهذه املدارس ى ؤها بيداغوج قائى ى وحدات دراي ااية تنهى خال فص ااو دراي ااية
يا ا ا اادايا ا ا ااية .ويلاع ذا النها ذات الوقت ،تل ين املعارف واملهارات مع تنمية الشا ا ا ااقصا ا ا ااية ن طلي
شا ااجيع العم الجماع  ،واالؤفتاا ى الوي ا ا الصا ااناع واالقتصا ااادد بوايا ااية التداريب واالحتضا ااان،
إضافة إلى تل ين اللغات األ نبية وت نيات التعبير والتواص .

 .2مدة التكوين والشهادة املخولة
ا ااتغلة الدراي ا ااة باملدارس الوطنية العليا للفنون واملهن خمس س ن نننوا ( ش ا االة فص ا ااو  ،هحلز اليالب
الناجح بعد ا ى دبلوم مهندس الدولة للمدرسة الوطنية العليا للفنون واملهن.
وينهى التكوين ى الشك التال :
 السنتان التحضيريتان :م ار للتكوين ن تغلة سنتين (أربعة فصو بعد البكالوريا .ويلتكز
التكوين فيهما ى املجا العلم والت ن األياسي .
 سلك املهندس :م ار للتكوين ن تغلة  3سنوا (يتة فصو بعد ال نتين التحضيرهتين .ويهى
التكوين بهذا ال لك املجا العلم والت ن األياسي واملتخصص .كما تل ن ب م مو ة من
املعارف والكفاهات املتعل ة بتدبير املشاريع وتدبير امل اوالت واللغات وت نيات اإل ال والتواص .
ذا ،وي و اليلبة املهندي ا ا ا ااون خال التكوين بتداريب ميداؤية ومهنية للتعلف ى الش ا ا ا اال ات واملعام
وااليتئناس بها ومشاركة م تخدميها وأطل ا معالجة قضاها ا العملية والت نية واالقتصادهة.
وتمنح املدارس الوطنية العليا للفنون واملهن دبلوم مهندس الدولة امل الك التالية:
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* 2022-2021 املسالك املفتوحة برسم السنة الجامعية

الذ ا االصيناع والهندية
املعلوماتية
Intelligence Artificielle et
Génie Informatique
Options :
1- Intelligence Artificielle &
l’Industrie Connectée (IAIC)
2- Ingénierie Informatique
(2I)

الهندية اإللكتروميكاؤيكية
Génie Electromécanique
Options :
1- Energie et Maintenance
électromécanique
2- Commande et
Management industriel

الهندية الصنا ية
Génie Industriel
Options :
1- Intelligence Artificielle et
Data Science

الهندية الكهلومكاؤيكية
Génie Electromécanique

تدبيراألؤهمة الكهلبائية الذكية
Management des Systèmes
Electriques Intelligents
Options :
1- Systèmes de
Management de l’Energie
2- Systèmes Industriels
Connectés (SIC)

الهندية امليكاؤيكية
Génie
Mécanique
الهندية الصنا ية واإلؤتا ية
Options :
الهندية املدؤية
Génie Industriel et
1- Structures & Ingénierie
Génie Civil
Productique
de Produits
2- Procédés de Fabrication
Industrielle
3- Énergétique
الهندية
الهندية الكهلبائية
امليكاؤيكية
Génie Electrique
الهندية الصنا ية
Génie Mécanique
Options :
Génie Industriel
Options :
1- Performances des
Options :
1- Conception de Produits
Systèmes Électrotechniques 1- Management des Systèmes
Nouveaux
2- Automatismes Avancés
Industriels
2- Efficacité et Performance
et Robotique Industrielle
2- Gestion de projets
Energétique Industrielle
3- Électromécanique
technologiques
3- Construction d’Ouvrages
Industrielle
Métalliques

الهندية اللقمية يف لو البياؤات والذ ا
االصيناعي
Ingénierie Numérique en Data Science et Intelligence Artificielle
Options :
1- Intelligence Artificielle et technologie de l'Industrie Numériques
2- Management de l'Innovation et de l'Intelligence Artificielle

 الفيزها والتكنولو يا،اللياضيا
Mathématiques, Physique et Technologie
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املدارس الوطنية
العليا للفنون واملهن

مكناس

الدارالبيضاء

الرباط

* ملحوظة :
 باإلضافة إلى امل الك املفتوحة ،همكن كذلك للمدارس الوطنية العليا للفنون واملهن فتح م الك
دهدة بعد ا تماد ا خال دورة .2021
 ييتى اإل الن النهائي ن امل الك املعتمدة واملفتوحة بليى ال نة الجامعية  2022-2021وكذا
البياؤات القاصة بها املواقع اإللكتروؤية لهذه املمي ات.
 كما همكن لهذه املدارس تنهيى تكوينات أخلى قصد منح الدبلو الجام للتكنولو يا ( D.U.Tوكذا
تكوينات ح ب الهندية البيداغو ية إ ازة-مايتر-دكتوراه (.(L.M.D

 .3الشروط واإلجراءا الخاصة بالترشيح لدبلوم مهندس الدولة
همكن الترشيح لولوج املدارس الوطنية العليا للفنون واملهن:
 ال نة األولى لتالمذة ال نة النهائية من يلك البكالوريا وحام البكالوريا الشعب العلمية
والت نية واملهنية (أؤهل الف لة . 1.3


ال نة الىالىة أو اللابعة بالن بة لليلبة امل توفين لشلوط الولوج (أؤهل الف لة . 2.3

 .1.3ولوج السنة األولى:
 .1.1.3شروط الترشيح
نشترط املترشح ال تياز مباراة ولوج ال نة األولى باملدارس الوطنية العليا للفنون واملهن أن هكون مسجال
بال ا ا ا اانة النهائية من ي ا ا ا االك البكالوريا ل ا ا ا اانة  ،2021-2020أو حاص ا ا ا ااال ى ش ا ا ا ااهادة البكالوريا ،بلي ا ا ا ااى
ينة 2020-2019إحدى الشعب التالية:
 شعبة العلو اللياضية
 شعبة العلو الت ليبية
 شعبة العلو والتكنولو يات
 شعب وم الك البكالوريا املهنية:
 م لك صنا ة اليائلات
 م لك التصنيع امليكاؤيكي
 م لك الصياؤة الصنا ية
 م لك اإللكتروتكنيك وأ هزة التواص
 م لك الصياؤة املعلومياتية والشبكات
 م لك النهى اإللكتروؤية واللقمية
 م لك صياؤة امللكبات املتحلكة (خيار :ال يارات
 م لك صنا ة البنيات املعدؤية
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م لك ريى البنا



م لك اوراش البنا



م لك اللو تيك



م لك الياقات املت ددة ،خيار :ؤهى الياقة الشم ية

 .2.1.3إجراءا الترشيح
هتعين ى املترشتين اللاغبين ا تياز املباراة الوطنية املشتركة لاللتحاة باملدارس الوطنية العليا للفنون
واملهن سجي تلشيحهى ى البوابة اإللكتروؤية القاصة باملباراة www.ensam-concours.ma :وذلك خال
الفترة املمتدة ما بين يوم الثالثاء 15يونيو 2021ويوم االثنين  12يوليوز .2021ذا ،ويتعين ى مترشح،
خال ذه الفترة ،اختيار وتلتيب املدارس الىالث امللاد الولوج إليهما أثنا عبئة طلب املشاركة (مكناس والدار
البيضا واللباط  .وبعد اؤ ضا ذه الفترة ،ال همكن ألد مترشح التسجي أو غيير اختيارات .
ذا ،وت در اإلشارة إلى أن د اختيار املترشح إلحدى املمي تين ،نعتبر عبيرا من
االلتحاة بها ويقصيه من ولوجها رغى ا تيازه لالختبار الكتابي بن اا.

ن د رغبت

كما هتعين ى املترشتين التاصلين ى شهادة البكالوريا األ نبية إهداع نسقة من ذه الشهادة وكذا
كشف ؤ يهى وايتمارة سجيلهى ى البوابة اإللكتروؤية ونسقة من بياقة التعليف الوطنية املدرية
الوطنية العليا للفنون واملهن الت هلغب التسجي بها وذلك قب هو الجمعة  09يوليوز.2021
و ب التنبي بهذا القصوص أؤ ال هح ألد طالب ،يب ل التسجي بإحدى املدارس الوطنية العليا للفنون
واملهن ولى ن توف إحدى ال نتين التحضيرهتين وايتنفد ال نة االحتياطية ،إ ادة الترشيح أو التسجي لولوج
أد مدرية وطنية ليا للفنون واملهن حتى وإن تلشح وا تاز بن اا املباراة الوطنية املشتركة لاللتحاة باملدارس
الوطنية العليا للفنون واملهن.
 .3.1.3مباراة الولوج
هتى ولوج ال نة األولى بهذه املدارس بعد ؤ اا املترشتين :
 امتحان البكالوريا.
 املباراة الوطنية املشتركة لاللتحاة باملدارس الوطنية العليا للفنون واملهن والت تنهى ى ملحلتين
متتاليتين :اؤت ا تمهيدد واختبار كتابي.
 االنتقاء التمهيدي:
من أ حصل دد املترشتين املم لين ال تياز االختبار الكتابي لولوج ذه املدارس والتاصلين ى شهادة
البكالوريا ،ييتى اال تماد ى اؤت ا تمهيدد ،ى أياس االيتح اةُ ،ه َم ِّك ُن من حصل دد املترشتين ن اود
ى األق أربعة أضعاف دد امل ا د املفتوحة بك ممي ة ويلتكز ى ؤوع البكالوريا واملعد املتت ب كما
ه :
 %75 من املعدل العام للنقط املحصل عليها في االمتحان الوطني لل نة الىاؤية ل لك البكالوريا.
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 %25 من املعدل العام للنقط املحصل عليها في االمتحان الجهوي لل نة األولى ل لك البكالوريا.
وييتى اإل الن ن ؤتائ
.concours.ma

يوم الخميس  15يوليوز 2021

ى البوابة اإللكتروؤيةwww.ensam- :

ذا ،ويتعين ى مترشح تى اؤت اؤه ،تحمي بياقة االيتد ا ال تياز االختبار الكتابي من البوابة اإللكتروؤية
وطبعها .وتحتود ذه البياقة ،خصوصا ،ى املعلومات املتعل ة بملكز االختبار الكتابي وكذا الوثائ الالز
ت دهمها ال تياز ذا االختبار.
 االختبارالكتابي
هنهى االختبار الكتابي ى الصعيد الوطن بالن بة للمترشتين امل بولين االؤت ا التمهيدد وذلك يوم
تحدهد ملكز االختبار الكتابي املبين بياقة
االثنين  26يوليوز  .2021ويتتى ملا اة ال لب الجغلا
االيتد ا وذلك ح ب االيتح اة.
ويتعين ى مترشح التضور إلى ملكز االختبار الكتابي ملفوقا ببياقة التعليف الوطنية وبياقة ايتد ائ
ال تياز االختبار .وت در اإلشارة إلى أن ذه الوثائ بياقة التعليف الوطنية وبياقة االيتد ا ( عتبر
إ بارية ال تياز االختبار الكتابي.
ييتى اإل الن ن ؤوع االختبار الكتابي واملواد الت ييختبر فيها املترشح ،وكذا مدة
اإللكتروؤية.www.ensam-concours.ma :

اختبار البوابة

 .4.1.3اإلعالن عن النتائج
هتى اإل الن ن الئحة املترشتين امل بولين بصفة نهائية وتلتيبهى ح ب االيتح اة وبنا ى اختياراتهى،
وكذا املترشتين املسجلين الئحة االؤتهار يوم الثالثاء  27يوليوز  2021البوابة اإللكتروؤية:
www.ensam-concours.ma.
 .5.1.3إجراءا تعيين املترشحين املقبولين
عتمد ملية عيين املترشتين امل بولين املدارس الوطنية العليا للفنون واملهن ى املعاهير التالية:
 در ة االيتح اة بنا
 اختيارات املترشح املعبر نها أثنا سجي تلشيح

ى ؤتائج االختبار الكتابي؛

 دد امل ا د املتوفلة

ى البوابة اإللكتروؤية؛

مدرية.

وييتى التسجي النهائي املمي ات الىالث خال الفترة املتددة لذلك ى البوابة اإللكتروؤية:
 ،www.ensam-concours.maأو بر املواقع االلكتروؤية للمدارس الوطنية العليا للفنون واملهن املبينة
امللت  1رف ت .
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مالحظا هامة:
 هتعين ى املترشتين زيارة البوابة اإللكتروؤية  www.ensam-concours.maبصفة منتهمة ،وذلك
لالطالع ى معلومات أدة وأو ى حو إ لا ات الترشيح ،ومباراة الولوج ،وكذا إ لا ات عيين
املترشتين امل بولين و سجيلهى النهائي املدرية املعنية.
 همكن كذلك الولوج إلى البوابة اإللكتروؤية  www.ensam-concours.maبر املواقع االلكتروؤية
للمدارس الوطنية العليا للفنون واملهن ،أو بر املوقع االلكتروني لوزارة التربية الوطنية والتكوين املنه
والتعليى العال والبحث العلم (قياع التعليى العال والبحث العلم .www.enssup.gov.ma :

 .2.3ولوج السنة الثالثة والرابعة:
 .1.2.3شروط الترشيح بالنسبة للسنة الثالثة
همكن لليلبة ،حدود امل ا د الشاغلة ،ولوج ال نة الىالىة للمدارس الوطنية العليا للفنون واملهن
بمكناس والدار البيضا (ال نة األولى من يلك املهندس بنا ى ؤها الج ور .ويهى األمل:
 تالمذة األق ا التحضيرهة الناجتين املباراة الوطنية املشتركة لولوج ممي ات تكوين املهنديين.
وتحدد اإل لا ات القاصة بترشيح ذه الفئة لولوج ال نة الىالىة (ال نة األولى من يلك املهندس ى
املوقع اإللكتروني القاص باملباراة الوطنية املشتركة لولوج ممي ات تكوين املهنديين ل نة ensias- :2021
.cnc2021.ma
 حام إحدى الشهادات أو الدهبلومات التالية أو ما نعادلها:







الدبلو الجام للتكنولو يا ( : DUTميادهن الهندية امليكاؤيكية أو الهندية الكهلبائية
أو الهندية الصنا ية أو ندية اليلائ أو ندية املواد.
دبلو الدرايات الجامعية العامة ( : DEUGتخصص اللياضيات أو اللياضيات-إ الميات
أو لو املادة-فيزها .
دبلو الدرايات الجامعية العلو والت نيات ( : DEUSTتخصص ندية ميكاؤيكية
)(GMأو ندية كهلبائية ) (GEأو رياضيات-إ الميات-فيزها ( M.I.Pأو رياضيات-
إ الميات-فيزها -كيميا (. M.I.P.C
دبلو الدرايات الجامعية املهنية ( : DEUPميادهن الهندية امليكاؤيكية أو الهندية
الكهلبائية أو الهندية الصنا ية أو ندية اليلائ أو ندية املواد.
شهادة معادلة إلحدى الشهادات ال الفة الذكل مى شهادة الت ن العال ( BTSأو شهادة
ت ن متخصص(. DTS

ويتى ولوج ال نة الىالىة للمدارس الوطنية العليا للفنون واملهن ،بالن بة لهذه الفئة من املترشتين،
ن طلي ا تياز مباراة .وتحدد مدرية شلوط الولوج واملعارف البيداغو ية الالز اكت ابها م ب ا
واإل لا ات القاصة بالترشيح وتنشل ا بمواقعها اإللكتروؤية.
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 .2.2.3شروط الترشيح بالنسبة للسنة الرابعة (السنة الثانية من سلك املهندس)
همكن ولوج ال نة الىاؤية من يلك املهندس ن طلي مباراة مفتوحة و املترشتين التاصلين ى
األق ى شهادة بكالوريا( 3+دبلو اإل ازة أو دبلو معترف بمعادلت ل املتوفلين ى املعارف الالز
اكت ابها م ب ا ،والت عاد ال نة األولى من م لك يلك املهندس ،وذلك حدود امل ا د املمنوحة.
حدود دد امل ا د الشا اااغلة وح ا ااب املعارف البيداغو ية الالز اكت ا ااابها م ا ااب ا همكن ولوج ال ا اانة
اللابعة للمدارس الوطنية العليا للفنون واملهن بمكناس والدار البيضااا (ال اانة الىاؤية من ياالك املهندس
ن طلي ا تياز مباراة مفتوحة و املترشتين التاصلين ى أحد الدهبلومات التالية أوما نعادلها:
 دبلو اإل ازة الدرايات األيايية :اللياضيات أو اللياضيات-إ الميات أو لو املادة-فيزها .
 دبلو اإل ازة العلو والت نيات.
ذا ،وتحدد مدريااة شاالوط الولوج واملعارف البيداغو ية الالز اكت ااابها م ااب ا واإل لا ات القاصااة
بالترشيح وتنشل ا بموقعها اإللكتروني.

 .4عدد املقاعد
حدد دد امل ا د املفتوحة للترشيح بليى ال نة الجامعية : 2022-2021
املدرسة الوطنية العليا
للفنون واملهن

السنة األولى

السنة الثالثةوالرابعة

املجموع

مكناس

500

60

560

الدارالبيضاء

250

60

310

الرباط

200

-

200

املجموع

950
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ملحوظة:
 همكن للممي ة ت اوز دد امل ا د املفتوحة بن بة ال تتعدى  ،%10وذلك ح ب طاقتها
االيتيعابية وإمكاؤية التأطير املتوفلة.
 تضاف ن بة  %5من دد امل ا د املتددة لل نة األولى لك ممي ة لليلبة األ اؤب الذهن تتوفل
فيهى الشلوط امليلوبة.

7

امللحق 1
الئحة بعناوين املدارس الوطنية العليا للفنون واملهن
الجامعة

املدرسة الوطنية
العليا للفنون
واملهن

امعة
موالد إيما ي
مكناس

مكناس

امعة
الت ن الىاني
الدار البيضا

الدار البيضا

امعة محمد
القامس
اللباط

اللباط

املوقع االلكتروني

العنوان البريدي
مل ان 2

www.ensam-umi.ac.ma

ص.ب15920 :
املنصور -مكناس

150شارع الني
الدار البيضا

www.ensam-casa.ma

شارع ال وات امل لتة
امللكية
مدهنة العلفان
ص .ب 6207
اللباط

ensam.um5.ac.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

Tel : 05 37 56 40 62
Fax : 05 37 56 40 76

