ولوج املدارس الوطنية العليا للفنون واملهن
برسم السنة الجامعية 2023-2022
 .1أهداف التكوين وخصوصياته
تهدف املدارس الوطنية العليا للفنون واملهن بمكناس والدار البيضا ااا والرباط إلى تكوين مهندسا ااول الدولة
مجاااا الفنون واملهن الهناادت ا ا ا ايااة تكوينااا لريااا وتوبيميااا الوله للميااا باادورو ى الو ا األفض ا ا ا ا ا
مختلف قو ااا ااا ،اع ت ااا م ا تب ااار الق ااا ،الت ااداي ا بين التت ا ا ا اامي والتت ا ا ا ا ي وال ي ا وا و
والتيا ة.
وذا وبفضا ا ا املناور املتوور وا تداىة ا ا ا ى وذه املدارس إلى تكوين مهندت ا ااين ا ااتجيبون ملتولبا،
التنمية التنا ية واعقتتا اة واع تما ية امل تدامة هويا ووطنيا.
ويعتمد التكوين بهذه املدارس ى لا بيداغوج قائ ى وحدا ،رات ااية تنل يالا فت ااوا رات ااية
تا ا ا ااداتا ا ا ااية .ويراع وذا النلا ذا ،الوقت تلمين املعارف واملهارا ،م تنمية الشا ا ا ااقتا ا ا ااية ن طري
ش ا ا ي العم ا ماع وا فتاا ى الوت ا ا التا ااناع واعقتتا ااا ط بواتا ااوة التداري وا حتضا ااان
إضافة إلى تلمين اللغا ،األ نبية وتمنيا ،التعبي والتواص .

 .2مدة التكوين والشهادة املخولة
ا ااتغرة الدرات ا ااة باملدارس الوطنية العليا للفنون واملهن خمس س ن نننوا ( ش ا اار فت ا ااوا احرز الوال
الناجح بعدوا ى دبلوم مهندس الدولة للمدرسة الوطنية العليا للفنون واملهن.
وينل التكوين ى الشك التال :
 سنتان تحضيريتان :م ار للتكوين تغرة سنتين (أربعة فتوا بعد البكالوريا .ويرتكز التكوين
فيهما ى امل اا العلمل والتمنل األتاسول.
 سلك املهندس :م ار للتكوين تغرة  3سنوا (تتة فتوا بعد ال تين التحضي اتين .ويه
التكوين بهذا ال لك امل اا العلمل والتمنل األتاسول واملتختص .ما تلمن ب مجمو ة من
املعارف والكفااا ،املتعلمة بتدبي املشاري وتدبي املماو  ،واللغا ،وتمنيا ،اع ال والتواص .
وذا ويمو الولبة املهندت ا ا ا ااون يالا التكوين بتداري ميدا ية ومهنية للتعرف ى الش ا ا ا اار ا ،واملعام
وا تتئناس بها ومشار ة م تخدميها وأطروا معا ة قضاااوا العملية والتمنية واعقتتا اة.
وتمنح املدارس الوطنية العليا للفنون واملهن دبلوم مهندس الدولة امل الك التالية:
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املدارس الوطنية
العليا للفنون واملهن

* 2023-2022 املسالك املفتوحة برسم السنة الجامعية

Génie Biomédical
وندتة الو
ا تيوط

الهندتة اعلك وميكا يكية
Génie Electromécanique
Options :
1- Energie et Maintenance
électromécanique
2- Commande et
Management industriel

الهندتة التنا ية
Génie Industriel
Options :
1- Intelligence Artificielle et
Data Science

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

الهندتة الكهرومكا يكية
Génie Electromécanique

Ingénierie
Mécanique pour
l'Industrie
Aéronautique
الهندتة
امليكا يكية لتنا ة
الوي ان

Génie mécanique
الهندتة
امليكا يكية

Génie Industriel
et Technologie
numérique
الهندتة التنا ية
 الرقمية،و التمنيا

الهندتة امليكا يكية
Génie
Mécanique
الهندتة التنا ية وا تا ية
Options :
الهندتة املد ية
Génie Industriel et
1- Structures & Ingénierie
Génie Civil
Productique
de Produits
2- Procédés de Fabrication
Industrielle
3- Énergétique
الهندتة
تدبي األ لمة الكهربائية الذ ية
امليكا يكية
الهندتة التنا ية
Management des Systèmes
Génie Mécanique
Génie Industriel
Electriques Intelligents
Options :
Options :
Options :
1- Conception de Produits
1- Management des Systèmes
1- Systèmes de
Nouveaux
Industriels
Management de l’Energie
2- Efficacité et Performance
2- Gestion de projets
2- Systèmes Industriels
Energétique Industrielle
technologiques
Connectés (SIC)
3- Construction d’Ouvrages
Métalliques

Ingénierie des
Systèmes
Energétiques
وندتة النل
الواقية

Génie des
Matériaux, Qualité
et Environnement
وندتة املوا
وا و والبيئة
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Ingénierie Numérique en
Data Science et Intelligence
 الهندتة الرقميةArtificielle
 والذ ا،لو البيا ا
ا صوناع

Energie Electrique et
Industries Numériques
،الواقة الكهربائية والتنا ا
الرقمية

مكناس

الدارالبيضاء

الرباط

* ملحوظة :
 باعضافة إلى امل الك املفتوحة امكن ذلك للمدارس الوطنية العليا للفنون واملهن فتح م الك
داد بعد ا تما وا يالا ور .2022
 تيت اع الن النهائي ن امل الك املعتمد واملفتوحة برت ال نة ا امعية  2023-2022و ذا
البيا ا ،ا قاصة بها املواق اعلك و ية لهذه امللت ا.،
 ما امكن لهذه املدارس تنلي تكوينا ،أيرى قتد منح الدبلو ا ام للتكنولو يا ( D.U.Tو ذا
تكوينا ،ح الهندتة البيداغو ية إ از -مات  -توراه (.(L.M.D

 .3الشروط واإلجراءا الخاصة بالترشيح لدبلوم مهندس الدولة
امكن ال شيح لولو املدارس الوطنية العليا للفنون واملهن:
 ال نة األولى لتالمذ ال نة النهائية من تلك البكالوريا وحام البكالوريا الشع العلمية
والتمنية واملهنية (أ لر الفمر . 1.3


ال نة الىالىة أو الرابعة بال بة للولبة امل توفين لشروط الولو (أ لر الفمر . 2.3

 .1.3ولوج السنة األولى:
 .1.1.3شروط الترشيح
ش ط امل شح تياز مبارا ولو ال نة األولى باملدارس الوطنية العليا للفنون واملهن أن اكون مس ال
بال ا اانة النهائية من ت ا االك البكالوريا ل ا اانة  2022-2021أو حاص ا ااال ى ش ا ااها البكالوريا برت ا ا ت ا اانة
 2021-2020إحدى الشع التالية:
 شعبة العلو الرياضية
 شعبة العلو التجريبية
 شعبة العلو والتكنولو يا،
 شع وم الك البكالوريا املهنية:
 م لك صنا ة الوائرا،
 م لك التت ي امليكا يكي
 م لك التيا ة التنا ية
 م لك اعلك وتكنيك وأ هز التواص
 م لك التيا ة املعلومياتية والشبكا،
 م لك النل اعلك و ية والرقمية
 م لك صيا ة املر با ،املتحر ة (ييار :ال يارا،
 م لك صنا ة الب يا ،املعد ية
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م لك رت البنا



م لك اوراش البنا



م لك اللو تيك



م لك الواقا ،املتجد

ييار :ل الواقة الشم ية

 .2.1.3إجراءا الترشيح
اتعين ى امل شتين الراغبين ا تياز املبارا الوطنية املش ة لاللتحاة باملدارس الوطنية العليا للفنون
واملهن س ي ترشيحه ى البوابة اعلك و ية ا قاصة باملبارا  www.ensam-concours.ma :وذلك يالا
الف املمتد ما بين يوم الجمعة فاتح يوليوز  2022ويوم األربعاء  20يوليوز  .2022وذا ويتعين ى
م شح يالا وذه الف ايتيار وترتي املدارس الىالث املرا الولو إليهما أثنا عبئة طل املشار ة (مكناس
امكن ألط م شح التس ي أو غيي ايتيارات .
والدار البيضا والرباط  .وبعد ا مضا وذه الف
وذا وتجدر اعشار إلى أن د ايتيار امل شح عحدى امللت ا ،الىالث عتب عبي ا من ن د رغبت
ا لتحاة بها ويقصيه من ولوجها رغ ا تيازه لاليتبار الكتابي بنجاا.
ما اتعين ى امل شتين ا تاصلين ى شها البكالوريا األ نبية إاداع نسقة من وذه الشها و ذا
شف موه واتتمار س يله ى البوابة اعلك و ية ونسقة من بواقة التعريف الوطنية املدرتة
الوطنية العليا للفنون واملهن التل ارغ التس ي بها وذلك قب يوم الجمعة 15يوليوز.2022
و التنبي بهذا ا قتوص أ اح ألط طال تب ل التس ي بإحدى املدارس الوطنية العليا للفنون
واملهن ول توف إحدى ال تين التحضي اتين واتتنفد ال نة ا حتياطية إ ا ال شيح أو التس ي لولو
أط مدرتة وطنية ليا للفنون واملهن حتى وإن ترشح وا تاز بنجاا املبارا الوطنية املش ة لاللتحاة باملدارس
الوطنية العليا للفنون واملهن.
 .3.1.3مباراة الولوج
ات ولو ال نة األولى بهذه املدارس بعد جاا امل شتين :
 امتحان البكالوريا.
 املبارا الوطنية املش ة لاللتحاة باملدارس الوطنية العليا للفنون واملهن والتل تنل
متتاليتين :ا تما تمهيدط وايتبار تابي.

ى مرحلتين

 االنتقاء التمهيدي:
من أ حتر د امل شتين امللولين تياز ا يتبار الكتابي لولو وذه املدارس وا تاصلين ى شها
البكالوريا تيت ا تما ى ا تما تمهيدط ى أتاس ا تتحماة ُا َم ِّك ُن من حتر د امل شتين اوط
ما
ى األق أربعة أضعاف د املما د املفتوحة بك ملت ة ويرتكز ى وع البكالوريا واملعدا املتت
ا :
 %75 من املعدل العام للنقط املحصل عليها في االمتحان الوطني لل نة الىا ية ل لك البكالوريا.
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 %25 من املعدل العام للنقط املحصل عليها في االمتحان الجهوي لل نة األولى ل لك البكالوريا.
وتيت اع الن ن تائج يوم الخميس  28يوليوز 2022ى البوابة اعلك و ية للمبارا www.ensam- :
.concours.ma
وذا ويتعين ى م شح ت ا تماؤه تحمي بواقة اعتتد ا تياز اعيتبار الكتابي من البوابة اعلك و ية
وطبعها .وتحتوط وذه البواقة يتوصا ى املعلوما ،املتعلمة بمر ز اعيتبار الكتابي و ذا الوثائ الالز
تمدامها تياز وذا اعيتبار.
 اإلختبارالكتابي
انل اعيتبار الكتابي ى التعيد الوطنل بال بة للم شتين املمبولين ا تما التمهيدط وذلك يوم
تحداد مر ز اعيتبار الكتابي املبين بواقة
الثالثاء  02غشت  .2022وتتت مرا ا المرب ا غرا
اعتتد ا وذلك ح ا تتحماة.
ويتعين ى م شح ا تضور إلى مر ز اعيتبار الكتابي مرفوقا ببواقة التعريف الوطنية وبواقة اتتد ائ
تياز اعيتبار .وتجدر اعشار إلى أن وذه الوثائ (بواقة التعريف الوطنية وبواقة ا تتد ا عتب
إ بارية تياز اعيتبار الكتابي.
تيت اع الن ن وع اعيتبار الكتابي واملوا التل تيختب فيها امل شح و ذا مد
اعلك و ية.www.ensam-concours.ma :

ايتبار البوابة

 .4.1.3اإلعالن عن النتائج
ات اع الن ن ئحة امل شتين املمبولين بتفة نهائية وترتيبه ح ا تتحماة وبنا ى ايتياراته
ئحة ا تلار يوم الخميس  04غشت  2022البوابة اعلك و ية:
و ذا امل شتين املس لين
www.ensam-concours.ma.
 .5.1.3إجراءا تعيين املترشحين املقبولين
عتمد ملية عيين امل شتين املمبولين املدارس الوطنية العليا للفنون واملهن ى املعااي التالية:
 ر ة ا تتحماة بنا
 ايتيارا ،امل شح املعب نها أثنا س ي ترشيح

ى تائج اعيتبار الكتابي؛

 د املما د املتوفر

ى البوابة اعلك و ية؛

مدرتة.

وتيت التس ي النهائي امللت ا ،الىالث يالا الف املتد لذلك ى البوابة اعلك و ية:
 www.ensam-concours.maأو ب املواق اعلك و ية للمدارس الوطنية العليا للفنون واملهن املبينة
امللت  1رفمت .
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مالحظا هامة:
 اتعين ى امل شتين زيار البوابة اعلك و ية  www.ensam-concours.maبتفة منتلمة وذلك
للطالع ى معلوما ،أ ة وأو ى حوا إ را ا ،ال شيح ومبارا الولو و ذا إ را ا ،عيين
امل شتين املمبولين و س يله النهائي املدرتة املعنية.
 امكن ذلك الولو إلى البوابة اعلك و ية  www.ensam-concours.maب املواق اعلك و ية
للمدارس الوطنية العليا للفنون واملهن.

 .2.3ولوج السنة الثالثة والرابعة:
 .1.2.3شروط الترشيح بالنسبة للسنة الثالثة
امكن للولبة حدو املما د الشاغر ولو ال نة الىالىة للمدارس الوطنية العليا للفنون واملهن
بمكناس والدار البيضا (ال نة األولى من تلك املهندس بنا ى لا ا ور .ويه األمر:
 تالمذ األق ا التحضي اة الناجتين املبارا الوطنية املش ة لولو ملت ا ،تكوين املهندتين.
وتحد اع را ا ،ا قاصة ب شيح وذه الفئة لولو ال نة الىالىة (ال نة األولى من تلك املهندس ى
املوق اعلك وني ا قاص باملبارا الوطنية املش ة لولو ملت ا ،تكوين املهندتين ل نة :2022
.www.ensmr- cnc2022.ma
 حام إحدى الشها ا ،أو الدابلوما ،التالية أو ما عا لها:







الدبلو ا ام للتكنولو يا ( : DUTميا ان الهندتة امليكا يكية أو الهندتة الكهربائية
أو الهندتة التنا ية أو وندتة الورائ أو وندتة املوا .
بلو الدراتا ،ا امعية العامة ( : DEUGتختص الرياضيا ،أو الرياضيا-،إ الميا،
أو لو املا -فيزاا .
بلو الدراتا ،ا امعية العلو والتمنيا : DEUST( ،تختص وندتة ميكا يكية
)(GMأو وندتة هربائية ) (GEأو رياضيا-،إ الميا-،فيزاا ( M.I.Pأو رياضيا-،
إ الميا-،فيزاا  -يميا (. M.I.P.C
بلو الدراتا ،ا امعية املهنية ( : DEUPميا ان الهندتة امليكا يكية أو الهندتة
الكهربائية أو الهندتة التنا ية أو وندتة الورائ أو وندتة املوا .
شها معا لة عحدى الشها ا ،ال الفة الذ ر مى شها التمنل العال ( BTSأو شها
تمنل متختص (. DTS

ويت ولو ال نة الىالىة للمدارس الوطنية العليا للفنون واملهن بال بة لهذه الفئة من امل شتين
ن طري ا تياز مبارا  .وتحد مدرتة شروط الولو واملعارف البيداغو ية الالز ا ت ابها م بما
واع را ا ،ا قاصة بال شيح وت شروا بمواقعها اعلك و ية.
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 .2.2.3شروط الترشيح بالنسبة للسنة الرابعة (السنة الثانية من سلك املهندس)
امكن ولو ال نة الىا ية من تلك املهندس ن طري مبارا مفتوحة و امل شتين ا تاصلين ى
األق ى شها بكالوريا ( 3+بلو اع از أو بلو مع ف بمعا لت ل املتوفرين ى املعارف الالز
ا ت ابها م بما والتل عا ا ال نة األولى من م لك تلك املهندس وذلك حدو املما د املمنوحة.
حدو د املما د الشا اااغر وح ا ا املعارف البيداغو ية الالز ا ت ا ااابها م ا اابما امكن ولو ال ا اانة
الرابعة للمدارس الوطنية العليا للفنون واملهن بمكناس والدار البيضااا (ال اانة الىا ية من تاالك املهندس
ن طري ا تياز مبارا مفتوحة و امل شتين ا تاصلين ى أحد الدابلوما ،التالية أوما عا لها:



بلو اع از
بلو اع از

الدراتا ،األتاتية :الرياضيا ،أو الرياضيا-،إ الميا ،أو لو املا -فيزاا .
العلو والتمنيا.،

وذا وتحد مدرتااة شااروط الولو واملعارف البيداغو ية الالز ا ت ااابها م اابما واع را ا ،ا قاصااة
بال شيح وت شروا بموقعها اعلك وني.

 .4عدد املقاعد
حد د املما د املفتوحة لل شيح برت ال نة ا امعية : 2023-2022
املدرسة الوطنية العليا
للفنون واملهن

السنة األولى

السنة الثالثة والرابعة

املجموع

مكناس

500

60

560

الدارالبيضاء

250

60

310

الرباط

200

-

200

املجموع

950

120

1070

ملحوظة:
 امكن للملت ة تجاوز د املما د املفتوحة ب بة
ا تتيعابية وإمكا ية التأطي املتوفر .

تتعدى  %10وذلك ح

 تضاف ن بة  %5من د املما د املتد لل نة األولى لك ملت ة للولبة األ ا
فيه الشروط املولوبة.

7

طاقتها

الذان تتوفر

امللحق 1
الئحة بعناوين املدارس الوطنية العليا للفنون واملهن
الجامعة

املدرسة الوطنية
العليا للفنون
واملهن

امعة
مو ط إتما ي
مكناس

مكناس

امعة
ا ت ن الىاني
الدار البيضا
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