


7 

 

 للعلوم التطبيقيةالمدارس الوطنية ولوج 
 2014-2015برسم السنة الجامعية 

 

 خصوصيات التكوين وأهدافه  - 1

 خاصة تكوين املهندسني.والتكوين والبحث العلمي يف  ختتص املدارس الوطنية للعلوم التطبيقية

 املدارس إىل :هذه وتهدف 

  تكوين مهندسي الدولة تكوينا نظريا وتطبيقيا يؤهلهم للتكيف مع متطلبات التنمية

 االقتصادية واالجتماعية الوطنية واجلهوية،

   خلق تعاون وشراكة مع الفعاليات الصناعية واالقتصادية واالجتماعية والعلمية على

 الصعيد اجلهوي والوطين والدولي،

  . تنمية  البحث العلمي والتكنولوجي 

تنظم خالل فصول  ويتميز التكوين بهذه املدارس بتطبيق نظام بيداغوجي قائم على وحدات دراسية

التداريب عرب. كما تعتمد على تشجيع االنفتاح على الوسط الصناعي واالقتصادي دراسية سداسية

 واالحتضان.

 مدة التكوين والشهادات الممنوحة - 2

( حيرز الطالب فصول ةمخس سنوات )عشر املدارس الوطنية للعلوم التطبيقيةبتستغرق الدراسة 

 :الشكل التاليعلى وينظم التكوين  الناجح بعدها على دبلوم مهندس الدولة.

 للتكوين يستغرق سنتني )أربعة فصول( بعد  : مسار السنتني التحضرييتني

 .ياألساس والتقينالعلمي على اجملال  ام. ويرتكز التكوين فيهالباكالوريا

 نتني فصول( بعد الس ةسنوات )ست 3: مسار للتكوين يستغرق سلك املهندس

األساسي  . ويهم التكوين بهذا السلك اجملال العلمي والتقينالتحضرييتني

واملتخصص. كما تلقن به جمموعة من املعارف والكفايات املتعلقة بتدبري املشاريع 

 املقاوالت واللغات وتقنيات اإلعالم والتواصل. وتدبري

 التالية :املسالك ومتنح املدارس الوطنية للعلوم التطبيقية دبلوم مهندس الدولة يف 



املدارس الوطنية 
 للعلوم التطبيقية

 3102-3102برسم السنة الجامعية  املفتوحةاملسالك 

 طنجة
 اهلندسة املعلوماتية
Génie Informatique 

هندسة نظم املواصالت السلكية 
 والشبكات

Génie des Systèmes de 

Télécommunication et Réseaux 

اهلندسة الصناعية  
 واللوجستيكية

Génie Industriel et 

Logistique 

نظم اإللكرتونية الهندسة 
 واألوتوماتكية

Génie des Systèmes 

Electroniques et Automatique 

هندسة الطاقة 
االيكولوجية والبيئة 

 الصناعية

 

Génie Eco-Energétique et 

environnement industriel 

 

 وجدة
 اهلندسة املعلوماتية
Génie Informatique 

هندسة املواصالت السلكية 
 والشبكات

Génie des Télécommunications 

et Réseaux 

 اهلندسة الصناعية
Génie Industriel 

 اهلندسة اإللكرتونية
 واملعلوماتية الصناعية
Génie Electronique et 

Informatique Industrielle 

 اهلندسة الكهربائية
Génie Electrique 

نيةاملد اهلندسة  
Génie civil 

 أَكادير
 اهلندسة املعلوماتية
Génie Informatique 

 اهلندسة الصناعية
Génie Industriel 

 هندسة طرائق
Génie des Procédés 

 اإلنتاجية والصيانة
Productique et maintenance 

 البناء واألشغال العمومية
Bâtiment et Travaux 

publics 

 اهلندسة
ئيةالكهربا  

Génie Electrique 

 مراكش
 اهلندسة املعلوماتية
Génie Informatique 

هندسة الشبكات واملواصالت 
 السلكية

Génie des Réseaux et 

Télécommunication 

 نظم اإللكرتونيةالهندسة 
 والتحكم الرقمياحملمولة 

Ingénierie des Systèmes 

Electroniques Embarqués et 

Commandes Numériques 

اهلندسة الصناعية  
 واللوجستيكية

Génie Industriel et Logistique 

  

 

 

 آسفي
علوماتيةاهلندسة امل  

Génie Informatique 

 اهلندسة الصناعية
Génie Industriel 

ومواد هندسة الطرائق 
 السراميك

Génie des Procédés & 

Matériaux Céramiques 

 هندسة املواصالت
 السلكية والشبكات

Génie des Télécommunications 

et Réseaux 

  

 

 

 فاس
 اهلندسة املعلوماتية
Génie Informatique 

 هندسة املواصالت
 السلكية والشبكات

Génie des Télécommunications 

et Réseaux 

 اهلندسة الصناعية
Génie Industriel 

 امليكاترونيك
Mécatronique 

 

                     هندسة النظم املوزعة 
 واملعلوماتية الصناعية
Génie des Systèmes 

embarqués et 

informatique industrielle 

 
 

 خريبَكة

 طرائقالهندسة 
بيئةالطاقة والو  

Génie des Procédés, de 

l'Energie et de 

l'Environnement 

ربائيةاهلندسة الكه  
Génie Electrique 

هندسة الشبكات واملواصالت 
 السلكية

Génie Réseaux et 

Télécommunications 

علوماتيةاهلندسة امل  
Génie Informatique 
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املدارس الوطنية 
 3102-3102الجامعية برسم السنة  املفتوحةاملسالك  للعلوم التطبيقية

 
 تطوان

تة والشبكاصالت السلكيهندسة نظم املوا  
Génie des Systèmes de Télécommunications 

et Réseaux 

لوماتيةاهلندسة املع  
Génie Informatique 

 امليكاترونيك
Mécatronique 

 اهلندسة اللوجستيكية
Ingénierie logistique 

  

 
 

 القنيطرة
ئيةالكهربااهلندسة   

Génie Electrique 

نظم املواصالت والشبكات 
 السلكية والشبكات

Réseaux et Systèmes de 

Télécommunication 

يةعلوماتاهلندسة امل  
Génie Informatique 

 

 

 

 احلسيمة
اتيةاهلندسة املعلوم  

Génie Informatique 

 هندسة البيئة
Génie Environnement 

دنيةاهلندسة امل  
Génie civil 

 

 

 

 اجلديدة
 هندسة املواصالت

 السلكية والشبكات 
Génie des Télécommunications et Réseaux 

 اهلندسة الطاقية و الكهربائية
Génie énergétique et électrique  

 

 

 

 

 : هامة ملحوظة* 

  وذلك من أجل  3102واملبينة يف اجلدول أعاله لعملية التقييم برسم دورة  3102-3102ستخضع مجيع املسالك املفتوحة برسم السنة اجلامعية

 بعد اعتمادها جديدةرس الوطنية للعلوم التطبيقية فتح مسالك المدكذلك لميكن  ،باإلضافة اىل املسالك املفتوحةالبث يف جتديد اعتمادها. 

 .وذلك حسب متطلبات قطاع اإلنتاج 2014دورة  خالل

   ملواقع اإللكرتونية هلذه ايف وكذا البيانات اخلاصة بها  3102-3102املعتمدة واملفتوحة برسم السنة اجلامعية  املسالك عنالنهائي سيتم اإلعالن

 املؤسسات

تكوينات حسب اهلندسة البيداغوجية  وكذا (D.U.T) تنظيم تكوينات أخرى قصد منح الدبلوم اجلامعي للتكنولوجيا رساهلذه املد كما ميكن -

 . L.M.D)) دكتوراه-ماسرت-إجازة

 
 



 لدبلوم مهندس الدولة الشروط واإلجراءات الخاصة بالترشيح - 3
 

 : يقيةللعلوم التطبرس الوطنية املداميكن الرتشيح لولوج 

 وحاملي الباكالوريا يف  الباكالورياسلك من  النهائيةالسنة  يف السنة األوىل لتالمذة

 (7-3)أنظر الفقرة  الشعب العلمية و التقنية

 (.9-3الرابعة بالنسبة للطلبة املستوفني لشروط الولوج )أنظرالفقرة يف السنة الثالثة أو 

 ولوج السنة األولى  -2-0

 2-0-0-شروط الترشيح 

 أن يكون : يشرتط يف املرتشح الجتياز مباراة ولوج املدارس الوطنية للعلوم التطبيقية

يف شعبة العلوم الرياضية  2310-2310لسنة  الباكالوريامسجال بالسنة النهائية من سلك  -

نظام اجلديد لسلك ال) أو شعبة العلوم التجريبية أو شعبة العلوم والتكنولوجيات

 .الباكالوريا(

 شعبة العلوم التجريبية أو يف شعبة العلوم الرياضية أوعلى شهادة الباكالوريا أو حاصال  -

 الباكالورياعلى شهادة  أو نظام اجلديد لسلك الباكالوريا(ال) شعبة العلوم والتكنولوجيات

 يعادهلا.أو ما  )نظام ما قبل إصالح سلك الباكالوريا(أو التقنية  يف إحدى الشعب العلمية
 

 2-0-3- الترشيح إجراءات 

 ملسطرة جديدة خضعقد  اللتحاق بإحدى املدارس الوطنية للعلوم التطبيقية ا جتدر اإلشارة إىل أن

نتقاء وعتبة اال جراءات الرتشيحإحيث مت توحيد  ، 3102-3102السنة اجلامعية  ابتداء منوذلك 

 .كذا مباراة الولوجالتمهيدي و

اللتحاق املباراة الوطنية املشرتكة لاجتياز  على املرتشحني الراغبني يف يتعني، على ذلك بناء

 اخلاصة باملباراة ةاإللكرتونيبوابة ال على ترشيحهم تسجيل باملدارس الوطنية للعلوم التطبيقية

concours.ma-www.ensa  4222يوليوز  22و 4222 يونيو 22 بني ما الفرتة املمتدة خاللوذلك. 

من بني املدارس اختيار وترتيب املدارس املراد الولوج إليها  ،خالل هذه املدة، يتعني على كل مرتشحو، اهذ

 تطوانو خريبَكةو فاسو آسفيو مراكشو وجدةو أَكاديرو طنجة) طلب املشاركةأثناء تعبئة اإلحدى عشر 

وبعد انقضاء هذه املدة، الميكن ألي مرتشح التسجيل أو تغيري  .(احلسيمة واجلديدةو القنيطرةو

  اختياراته.

إعادة التسجيل يف السنتني  أنه ال حيق ألي طالب إىل ب التنبيه بهذا اخلصوصجيوهذا 

يف حالة عدم متكنه سابقا من استيفاء سنة  يقيةللعلوم التطبالتحضرييتني إلحدى املدارس الوطنية 

اللتحاق باملدارس املؤسسة، حتى وإن اجتاز بنجاح املباراة الوطنية املشرتكة لحتضريية بنفس 

 يقية.الوطنية للعلوم التطب

جتدر اإلشارة إىل أن عدم اختيار املرتشح ملؤسسة من املؤسسات اإلحدى عشر، يعترب تعبريا منه  كما

 رغم اجتيازه لالختبار الكتابي بنجاح. ويقصيه من ولوجهاعن عدم رغبته يف االلتحاق بها 

http://www.ensa-concours.ma/
http://www.ensa-concours.ma/
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إيداع نسخة من هذه الشهادة  ملرتشحني احلاصلني على شهادة الباكالوريا األجنبيةكما يتعني على ا

البوابة اإللكرتونية ونسخة من بطاقة التعريف  على وكذا كشف نقطهم واستمارة تسجيلهم

 . 2224يوليوز 21 وذلك قبل وطنية للعلوم التطبيقيةالوطنية يف أقرب مدرسة 

 2-0-2- مباراة الولوج 

 ويتم ولوج السنة األوىل بهذه املدارس بعد جناح  املرتشحني يف :

 .امتحان الباكالوريا 

 واليت تنظم على اللتحاق باملدارس الوطنية للعلوم التطبيقية املباراة الوطنية املشرتكة ل

 .كتابياختبار و انتقاء متهيدي مرحلتني متتاليتني:

 

 نتقاء التمهيدي  اال 

واحلاصلني على  املدارسلولوج هذه  كتابيالختبار اال املؤهلني الجتيازعدد املرتشحني حصرمن أجل 

رتكز على املعدل العام احملصل عليه يف يوطين نتقاء متهيدي اسيتم االعتماد على  ،شهادة الباكالوريا

أضعاف عدد املقاعد املفتوحة أربعة  على األقلعدد هذا اليساوي و ،امتحان الباكالوريا ونوع الباكالوريا

على البوابة  4222 يوليوز 21 اجلمعة يوماملدارس الوطنية للعلوم التطبيقية. وسيتم اإلعالن عن نتائجه ب

 .www.ensa-concours.maاإللكرتونية 

البوابة  من كتابيالختبار االجتياز بطاقة االستدعاء ال حتميل ،ويتعني على كل مرتشح مت انتقاؤه

ركز االختبار الكتابي مباملعلومات املتعلقة على خصوصا  بطاقةوحتتوي هذه ال .وطبعها اإللكرتونية

 زم تقدميها الجتياز هذا االختبار. الكذا الوثائق الو

 كتابيالختبار اال 

املقبولني يف االنتقاء التمهيدي  بالنسبة للمرتشحنيعلى الصعيد الوطين كتابي الختبار ينظم اال

 كتابيالختبار االيف حتديد مركز م مراعاة القرب اجلغرايف توست .4222 غشت 22 اجلمعةيوم  وذلك

 املبني يف بطاقة االستدعاء وذلك حسب االستحقاق.
 

تعريف الوطنية وبطاقة المرفوقا ببطاقة  االختبار الكتابييتعني على كل مرتشح احلضور إىل مركز و

بطاقة التعريف الوطنية وبطاقة (أن هذه الوثائق  إىل وجتدر اإلشارة .االختباراستدعائه الجتياز 

 .كتابيالختبار االتياز جالتعترب إجبارية  )االستدعاء

 

املواد اليت  وسيتم اإلعالن عن ،(QCMكتابي على شكل استمارة متعددة االختيارات )الختبار ينظم اال

 .  www.ensa-concours.ma البوابة اإللكرتونيةوكذا مدة كل اختبار يف ، سيخترب فيها املرتشح

 

 2-0-2- : اإلعالن عن النتائج 

على  بناءو وترتيبهم حسب االستحقاق املرتشحني املقبولني بصفة نهائيةيتم اإلعالن عن الئحة 

البوابة  على 4222 غشت 24 االثنني يوماملرتشحني املسجلني يف الئحة االنتظار عن ، وكذا اختياراتهم

 .concours.ma-www.ensaاإللكرتونية 

http://www.ensa-concours.ma/
http://www.ensa-concours.ma/


6 

 

 2-0-5-  المقبولين رشحينتتعيين الماجراءات 

 املعايري التالية: على الوطنية للعلوم التطبيقيةملدارس يف ا املقبولنيعملية تعيني املرتشحني تعتمد 

 ،الكتابي ختباربناء على نتائج اال االستحقاقدرجة  -

 ،على البوابة اإللكرتونيةأثناء تسجيل ترشيحه اختيارات املرتشح املعرب عنها  -

 .عدد املقاعد املتوفرة يف كل مدرسة -

على البوابة اإللكرتونية  لذلكالفرتة احملددة خالل  يف املؤسساتلتسجيل النهائي اوسيتم 

www.ensa-concours.ma ،الوطنية للعلوم التطبيقية املبينة للمدارس  كرتونيةلاملواقع االأو عرب

 .رفقته 0يف امللحق 

 :هامة ملحوظات

  يتعني على املرتشحني زيارة البوابة اإللكرتونيةwww.ensa-concours.ma  منتظمة بصفة

جراءات إوكذا ، مباراة الولوجو ،جراءات الرتشيحإمعلومات أدق وأوفى حول على وذلك لالطالع 

 .املعنية املقبولني وتسجيلهم النهائي يف املدارس شحنيرتتعيني امل

  البوابة اإللكرتونية الولوج إىلميكن كذلك www.ensa-concours.ma املواقع عرب

وزارة التعليم العالي لكرتوني لاإلاملوقع  ربأو ع ،التطبيقيةالوطنية للعلوم للمدارس  لكرتونيةاإل

 . www.enssup.gov.ma وتكوين األطر والبحث العلمي

 ولوج السنة الثالثة أوالرابعة - 2-3

 (من سلك المهندس األولىالسنة )ولوج السنة الثالثة  -2-3-0

وذلك يف حدود عدد  ، لمدارس الوطنية للعلوم التطبيقيةلالثالثة  السنة ميكن الرتشيح لولوج

 :بالنسبة ،املقاعد املمنوحة بكل مؤسسة

 مؤسسات تكوينلولوج  املشرتكة ملباراة الوطنيةا لناجحني يفا لتالمذة األقسام التحضريية 

 .املهندسني

  يعادهلا:إحدى الدبلومات التالية أو ما حاملي أو 

  دبلوم الدراسات اجلامعية العامة(DEUG) ، 

  دبلوم الدراسات اجلامعية املهنية(DEUP)، 

  دبلوم الدراسات اجلامعية يف العلوم والتقنيات(DEUST)، 

 الدبلوم اجلامعي للتكنولوجيا   (DUT،) 

 اإلجازة دبلوم ، 

 

الثالثة لولوج السنة  اإلجراءات اخلاصة بالرتشيح حتّدد  طلبة األقسام التحضريية،فيما خيص 

 لولوجعلى املوقع اإللكرتوني اخلاص باملباراة الوطنية املشرتكة  )السنة األوىل من سلك املهندس(

 .( cnc2014.emi.ac.maأو  www.cncmaroc.ma)  2224لسنة  املهندسنيمؤسسات تكوين 

http://www.enssup.gov.ma/
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عن طريق  الوطنية للعلوم التطبيقية لمدارسل الثالثةولوج السنة فيما خيص باقي املرتشحني، يتم 

وحتدد كل مدرسة شروط الولوج واملعارف البيداغوجية الالزم اكتسابها مسبقا  .اجتياز مباراة

 واإلجراءات اخلاصة بالرتشيح وتنشرها مبواقعها اإللكرتونية. 

 

 ولوج السنة الرابعة )السنة الثانية من سلك المهندس( -2-3-3

ميكن ولوج السنة الثانية من سلك املهندس عن طريق مباراة مفتوحة يف وجه املرتشحني احلاصلني 

املعارف  وذلك حسب)دبلوم اإلجازة أو دبلوم معرتف مبعادلته له(   2على األقل على شهادة بكالوريا+

 الالزم اكتسابها مسبقا، ويف حدود عدد املقاعد املمنوحة. البيداغوجية

شذذروط الولذذوج واملعذذارف البيداغوجيذذة الذذالزم اكتسذذابها مسذذبقا واإلجذذراءات      ل مدرسذذةكذذوحتذذدد هذذذا 

 اخلاصة بالرتشيح وتنشرها مبوقعها اإللكرتوني.

 

 عدد المقاعد. 4

 يف : 4102-4102 اجلامعيةحدد عدد املقاعد املفتوحة للرتشيح برسم السنة 

 اجملموع الرابعةو السنة الثالثة  السنة األوىل للعلوم التطبيقية املدرسة الوطنية

 320  100 220 طنجة

 260  40 220 تطوان

 240  60 180 وجدة

 185  25 160 احلسيمة

 320 140 180 أكَادير

 250 50 200 مراكش

 220 70 150 آسفي

 240 70 170 فاس

 200 40 160 خريبَكة

 150 30 120 اجلديدة

 220 40  180 القنيطرة

 2605 665 0421 اجملموع
 

 ملحوظة:

، وذلك حسب طاقتها االستيعابية %01ال تتعدى  نسبةحة باملقاعد املفتو ميكن للمؤسسة جتاوز عدد

 وإمكانية التأطري املتوفرة.

لكل مؤسسة للطلبة األجانب الذين تتوفر  للسنة األوىلمن عدد املقاعد احملددة %2نسبة  تضاف

 فيهم الشروط املطلوبة.
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 2امللحق 

 الئحة بعناوين املدارس الوطنية للعلوم التطبيقية
 

 اجلامعة

املدرسة 

الوطنية 

للعلوم 

 التطبيقية

 والفاكس اهلاتف املوقع االلكرتوني العنوان الربيدي

جامعة عبد 
املالك 

-السعدي
 تطوان

 – 0101ص.ب.  طنجة
 طنجة الرئيسية

www.ensat.ac.ma  

www.uae.ma 

Tél : 05 39 39 37 44 

Fax : 05 39 39 37 43 

 2222ص.ب.  تطوان
 2احملنش تطوان    

www.ensate.uae.ma 

www.uae.ma 

Tél : 05 39 68 80 27 

Fax : 05 39 99 46 24 

جامعة ابن 
 -0021ص.ب. أَكادير أكادير-زهر

 أَكادير
www.ensa-agadir.ac.ma 

www.univ-ibnzohr.ac.ma 

Tél : 05 28 22 83 13 

Fax: 05 28 23 20 07 

جامعة حممد 
 -األول

 وجدة

حي القدس املركب  669ص.ب.  وجدة
 وجدة - اجلامعي

wwwensa.univ-oujda.ac.ma/ 

Tél : 05 36 50 54 

70/71 

Fax: 05 36 50 54 72 

 احلسيمة

شارع حممد السادس  232 .ب.ص
 11111وجدة 

 
 احلسيمة -أجدير 2ص.ب 

23112 

http://www.ensah.ma/ 
http://webserver1.ump.ma/ecoles

_facultes/ensah 

Tél : 1225112302 

جامعة 
القاضي 

 -عياض
 مراكش

ص.ب.  شارع عبد الكريم اخلطابي.  مراكش
 مراكش -جليز  –232

www.ensa.ac.ma  

www.uca.ac.ma  

Tél : 05 24 43 47 

45/46 

 آسفي
 – 12ص.ب.  طريق سيدي بوزيد 
 آسفي
21111 

http://ensas.fertat.com/ 

www.uca.ac.ma 

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

جامعة سيدي 
حممد بن عبد 

 فاس -اهلل
 فاس

 
 املنطقة الصناعية عني الشقف

 بنسودة  طريق
 -الرئيسية  فاس - 72ص.ب.

www.ensaf.ac.ma  

www.usmba.ac.ma  

Tél : 05 35 60 0403 

        06 61 45 30 26 

Fax : 05 35 60 03 86 

جامعة احلسن 
-األول

 سطات
 خريبكة – 33شارع بين عمري، ص.ب  خريبَكة

www.ensa.uh1.ac.ma 

www.uh1.ac.ma 

Tél :05 23 49 23 

35/06 18 53 43 72 

Fax :05 23 49 23 39 

 

جامعة ابن 
 -طفيل 

 القنيطرة
 242املركب اجلامعي ص.ب القنيطرة

 02111القنيطرة 
www.univ-ibntofail.ac.ma/ensak 

Tél : 05  37 32 92 

00/ 06 61 62 68 35 

Fax : 05 37 37 40 52 

جامعة شعيب 
 -الدكالي 

 اجلديدة
 اجلديدة

داخل مبنى املدرسة الوطنية للتجارة 
 لتسيرياو

زاوية شارع امحد شوقى و زنقة فاس، 
 033ص ب : 

 اجلديدة - 32111

www.ensaj.ac.ma 

www.ucd.ac.ma 

Tél :05 23 39 56 79 

Fax.05 23 39 4915 

 

http://www.ensah.ma/
http://webserver1.ump.ma/ecoles_facultes/ensah
http://webserver1.ump.ma/ecoles_facultes/ensah
http://www.ensaj.ac.ma/

