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 للعلوم التطبيقيةاملدارس الوطنية ولوج  

 2023-2022برسم السنة الجامعية 
 

 خصوصيات التكوين وأهدافه. 1

 خاصة تكوين املهندسين.و التكوين والبحث العلمي في  تختص املدارس الوطنية للعلوم التطبيقية

 ى:إلملدارس اهذه وتهدف 

 جتماعيةوال قتصادية هم للتكيف مع متطلبات التنمية اإلتكوين مهندس ي الدولة تكوينا نظريا وتطبيقيا يؤهل 

 ؛الوطنية والجهوية

  والعلمية على الصعيد الجهوي  جتماعيةوال  والقتصاديةشراكة مع الفعاليات الصناعية خلق تعاون و

 ؛والوطني والدولي

  البحث العلمي والتكنولوجي.تنمية 

تميز التكوين بهذه املدارس بتطبيق نظام بيداغوجي قائم على وحدات دراسية تنظم خالل فصول دراسية سداسية. يو 

 .حتضانوال  التداريب عبر قتصاديوالالنفتاح على الوسط الصناعي  كما تعتمد على تشجيع

 

 مدة التكوين والشهادات املمنوحة. 2

فصول( يحرز الطالب الناجح بعدها ة )عشر  خمس سنواتاملدارس الوطنية للعلوم التطبيقية بتستغرق الدراسة 

 :على الشكل التاليوينظم التكوين  .دبلوم مهندس الدولةعلى 

 :على  ما. ويرتكز التكوين فيهالبكالوريا)أربعة فصول( بعد  سنتينللتكوين يستغرق  مسار سنتان تحضيريتان

 .األساس يوالتقني املجال العلمي 

 :ويهم التكوين نتين التحضيريتينفصول( بعد الس ة)ست سنوات 3مسار للتكوين يستغرق  سلك املهندس .

األساس ي واملتخصص. كما تلقن به مجموعة من املعارف والكفايات  بهذا السلك املجال العلمي والتقني

 املقاولت واللغات وتقنيات اإلعالم والتواصل.املتعلقة بتدبير املشاريع وتدبير 

 في املسالك التالية: دبلوم مهندس الدولة للعلوم التطبيقيةوتمنح املدارس الوطنية 
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املدارس 
الوطنية 
للعلوم 

 التطبيقية

  2023-2022 برسم السنة الجامعية املفتوحةاملسالك املعتمدة و 
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املدارس 
الوطنية 
للعلوم 

 التطبيقية

  2023-2022 برسم السنة الجامعية املفتوحةاملسالك املعتمدة و 

 Génie Informatique تطوان
Génie des Systèmes de 
Télécommunications  

et Réseaux 
Génie Mécatronique Management de la 

Chaine Logistique Génie Civil 
 

 

 Génie Informatique القنيطرة
Réseaux et Systèmes 

de 
Télécommunications 

Génie Electrique Génie Industriel Génie Mécatronique 
d'Automobile 

 
 

 Génie Informatique Génie Civil Génie Energétique et الحسيمة
Energies Renouvelables  

Génie de l'Eau et de 
l'Environnement Génie Mécanique Ingénierie des 

données  

 الجديدة

Ingénierie des 
Systèmes 

d'Information et de 
Communication 

Génie Energétique 
et Electrique Génie Industriel 

Ingénierie 
Informatique et  

Technologies 
Emergentes 

Génie Civil 

 

 

 برشيد
Ingénierie des 

Systèmes 
d’Information et BIG 

DATA 

Ingénierie de 
l'Aéronautique Génie Informatique   

 
 

 بني مالل

Energies 
Renouvelables et 

Efficacité 
Energétique 

Agro-alimentaire Transformation Digitale 
Industrielle   

 

 

 :هامة اتحظمال 

 :املسالك اعتماد  *

  2022خالل دورة  عتمادهااباإلضافة إلى املسالك املفتوحة، يمكن للمدارس الوطنية للعلوم التطبيقية فتح مسالك جديدة بعد. 

  وكذا البيانات الخاصة بها في املواقع اإللكترونية لهذه املؤسسات 2023-2022سيتم اإلعالن النهائي عن املسالك املعتمدة واملفتوحة برسم السنة الجامعية. 

 ( كما يمكن لهذه املدارس تنظيم تكوينات أخرى قصد منح الدبلوم الجامعي للتكنولوجياD.U.Tوكذا تكوينات حسب الهندسة البيداغوجية إجازة )-دكتوراه -ماستر

(L.M.D). 
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 لدبلوم مهندس الدولة الشروط واإلجراءات الخاصة بالترشيح. 3

 :يقيةالوطنية للعلوم التطبرس املدايمكن الترشيح لولوج 

 في الشعب العلمية  البكالورياوحاملي  البكالورياسلك من  النهائيةالسنة  في السنة األولى لتالمذة

 (3.1)أنظر الفقرة  واملهنية والتقنية

  (.3.2في السنة الثالثة أو الرابعة بالنسبة للطلبة املستوفين لشروط الولوج )أنظر الفقرة 

 :السنة األولى ولوج. 1.3

 :شروط الترشيح. 1.1.3

مستتتتتجال  أن يكون  تطبيقيةلوم العلليشتتتتتترط في املترتتتتتتح لجتياز مباراة ولوج الستتتتتنة األولى باملدارس الوطنية 

-2021سنة  برسم شهادة البكالوريا، أو حاصال على 2022-2021بالسنة النهائية من سلك البكالوريا لسنة 

 ، في إحدى الشعب التالية:2020

 شعبة العلوم الرياضية 

 شعبة العلوم التجريبية 

 والتكنولوجيات شعبة العلوم 

 :شعب ومسالك البكالوريا املهنية 

 مسلك صناعة الطائرات 

 مسلك التصنيع امليكانيكي 

 مسلك الصيانة الصناعية 

  وأجهزة التواصل اإللكترو تكنيكمسلك 

  والشبكات املعلوماتيةمسلك الصيانة 

  اإللكترونية والرقميةمسلك النظم 

 )مسلك صيانة املركبات املتحركة )خيار: السيارات 

 مسلك صناعة البنيات املعدنية 

 مسلك رسم البناء 

  مسلك اوراش البناء 

  مسلك اللوجستيك 

 مسلك الطاقات املتجددة، خيار: نظم الطاقة الشمسية 
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 :الترشيح . إجراءات2.1.3

اللتحاق باملدارس الوطنية للعلوم اجتياز املباراة الوطنية املشتركة ل يتعين على املترتحين الراغبين في

وذلك  www.ensa-concours.maتسجيل ترشيحهم على البوابة اإللكترونية الخاصة باملباراة  التطبيقية

على هذا، ويتعين  .2220 يوليوز  20 األربعاءويوم  2022عة فاتح يوليوز مالجما بين يوم خالل الفترة املمتدة 

 اره،ي، حسب اختةالثالث عشر الوطنية للعلوم التطبيقية  املدارسجميع  ترتيب كل مترتح، خالل هذه الفترة،

اديرو  طنجة) طلب املشاركةأثناء تعبئة 
َ
ةو  فاسو  آسفيو  مراكشو  وجدةو  أك

َ
وتطوان والقنيطرة  خريبك

 .(وبرشيد وبني مالل والحسيمة والجديدة

 يمكن ألي مترتح التسجيل أو تغيير اختياراته.وبعد انقضاء هذه الفترة، ل 

يعتبر تعبيرا منه عن عدم  ،عشرالثالثة  م اختيار املترتح إلحدى املؤسساتهذا، وتجدر اإلشارة إلى أن عد

 رغبته في اللتحاق بها ويقصيه من ولوجها رغم اجتيازه لالختبار الكتابي بنجاح.

األجنبية إيداع نسخة من هذه الشهادة وكذا كشف  البكالورياكما يتعين على املترتحين الحاصلين على شهادة 

نقطهم واستمارة تسجيلهم على البوابة اإللكترونية ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية في أقرب مدرسة 

 .2202 يوليوز  51 جمعةاليوم وذلك في أجل أقصاه  وطنية للعلوم التطبيقية

للعلوم وجب التنبيه بهذا الخصوص أنه ل يحق ألي طالب، سبق له التسجيل بإحدى املدارس الوطنية 

السنة الحتياطية، إعادة الترشيح أو التسجيل  واستنفديقية ولم يستوف إحدى السنتين التحضيريتين التطب

اللتحاق راة الوطنية املشتركة ليقية حتى وإن ترتح واجتاز بنجاح املباللعلوم التطبلولوج أي مدرسة وطنية 

 يقية.باملدارس الوطنية للعلوم التطب

 مباراة الولوج. 3.1.3

 يتم ولوج السنة األولى بهذه املدارس بعد نجاح املترتحين في:

  البكالورياامتحان. 

 اللتحاق باملدارس الوطنية للعلوم التطبيقية والتي تنظم على مرحلتين املباراة الوطنية املشتركة ل

 .اختبار كتابيو  متتاليتين: انتقاء تمهيدي
 

 االنتقاء التمهيدي: 

والحاصلين على شهادة  كتابي لولوج هذه املدارسالختبار من أجل حصر عدد املترتحين املؤهلين لجتياز ال 

ُن  ،الستحقاق على أساس تمهيدي،انتقاء  ، سيتم العتماد علىالبكالوريا ِّ
 
 من حصر عدد املترتحينُيَمك

 املعدلو  البكالوريا نوعيرتكز على و كل مؤسسة أضعاف عدد املقاعد املفتوحة بأربعة  يساوي على األقل

 املحتسب كما يلي:

 75%  البكالوريا لسلك للسنة الثانيةاالمتحان الوطني  املعدل العام للنقط املحصل عليها فيمن. 

 25%  البكالوريالسلك للسنة األولى الجهوي االمتحان  املعدل العام للنقط املحصل عليها فيمن. 

 



6 

 

 :التالية ةاإللكترونيعلى البوابة  2220يوليوز  28 خميساليوم وسيتم اإلعالن عن نتائجه 

 concours.ma www.ensa-. 

من البوابة  كتابيالختبار هذا، ويتعين على كل مترتح تم انتقاؤه، تحميل بطاقة الستدعاء لجتياز ال 

على املعلومات املتعلقة بمركز الختبار الكتابي وكذا  ،اخصوص ،اإللكترونية وطبعها. وتحتوي هذه البطاقة

 الوثائق الالزم تقديمها لجتياز هذا الختبار.

  كتابيال ختبار اال: 

يوم وذلك بالنسبة للمترتحين املقبولين في النتقاء التمهيدي على الصعيد الوطني كتابي الختبار ينظم ال 

املبين في بطاقة  كتابيالختبار وستتم مراعاة القرب الجغرافي في تحديد مركز ال  .2202 غشت 01 ثنيناإل

 الستدعاء وذلك حسب الستحقاق.

ويتعين على كل مترتح الحضور إلى مركز الختبار الكتابي مرفوقا ببطاقة التعريف الوطنية وبطاقة استدعائه 

إجبارية  تعتبر (الستدعاءالتعريف الوطنية وبطاقة  بطاقة) الوثائقلجتياز الختبار. وتجدر اإلشارة إلى أن هذه 

 .كتابيالختبار لجتياز ال 

املواد التي سيختبر ، وسيتم اإلعالن عن (QCMشكل استمارة متعددة الختيارات ) كتابي علىالختبار ينظم ال 

 .www.ensa-concours.ma :البوابة اإللكترونيةوكذا مدة كل اختبار في ، فيها املترتح

 اإلعالن عن النتائج. 4.1.3

، وكذا وترتيبهم حسب الستحقاق وبناء على اختياراتهم املترتحين املقبولين بصفة نهائيةيتم اإلعالن عن لئحة 

 :البوابة اإللكترونية ىعل 2202غشت  03 األربعاءيوم املترتحين املسجلين في لئحة النتظار عن 

concours.ma www.ensa-. 

 املقبولين رشحينتتعيين امل. إجراءات 5.1.3

 في املدارس الوطنية للعلوم التطبيقية على املعايير التالية: املقبولينتعتمد عملية تعيين املترتحين 

  الكتابي؛ ختباردرجة الستحقاق بناء على نتائج ال 

 اختيارات املترتح املعبر عنها أثناء تسجيل ترشيحه على البوابة اإللكترونية؛ 

 .عدد املقاعد املتوفرة في كل مدرسة 

-www.ensa :اإللكترونيةوسيتم التسجيل النهائي في املؤسسات خالل الفترة املحددة لذلك على البوابة 

concours.maرفقته. 1املواقع اللكترونية للمدارس الوطنية للعلوم التطبيقية املبينة في امللحق  ، أو عبر 

 :مالحظات هامة

  يتعين على املترتحين زيارة البوابة اإللكترونيةwww.ensa-concours.ma  بصفة منتظمة وذلك

تعيين ، وكذا إجراءات مباراة الولوجلالطالع على معلومات أدق وأوفى حول إجراءات الترشيح، و 

 املقبولين وتسجيلهم النهائي في املدارس املعنية. رتحينتامل
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  يمكن كذلك الولوج إلى البوابة اإللكترونيةwww.ensa-concours.ma املواقع اإللكترونية  عبر

 للمدارس الوطنية للعلوم التطبيقية.

 ةابعأو الر ولوج السنة الثالثة . 2.3

 من سلك املهندس( األولىالسنة الثالثة )السنة  ج. ولو .31.2

، وذلك في حدود عدد املقاعد املمنوحة لمدارس الوطنية للعلوم التطبيقيةلالسنة الثالثة  يمكن الترشيح لولوج

 مؤسسة، بالنسبة:بكل 

 مؤسسات تكوين املهندسين.لولوج  املشتركة ملباراة الوطنيةالناجحين في ا لتالمذة األقسام التحضيرية 

د اإلجراءات الخاصة بترشيح هذه الفئة لولوج السنة  على  الثالثة )السنة األولى من سلك املهندس(وتحد 

 املهندسينمؤسسات تكوين  لولوجاملوقع اإللكتروني الخاص باملباراة الوطنية املشتركة 

 .www.ensmr- cnc2022.ma 2022: لسنة

 يعادلها:التالية أو ما  تالديبلوماإحدى  يأو حامل 

  دبلوم الدراسات الجامعية العامة(DEUG)؛ 

  دبلوم الدراسات الجامعية املهنية(DEUP)؛ 

 دبلوم الدراسات الجامعية في العلوم والتقنيات (DEUST)؛ 

  الجامعي للتكنولوجياالدبلوم(DUT)؛ 

 اإلجازة دبلوم. 

عن رتحين، ت، بالنسبة لهذه الفئة من امللمدارس الوطنية للعلوم التطبيقيةل الثالثةيتم ولوج السنة و 

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

 واإلجراءات الخاصة بالترشيح وتنشرها بموقعها اإللكتروني.

 . ولوج السنة الرابعة )السنة الثانية من سلك املهندس(2.2.3

الحاصلين على األقل  تحينيمكن ولوج السنة الثانية من سلك املهندس عن طريق مباراة مفتوحة في وجه املتر 

الالزم  البيداغوجيةاملعارف  وذلك حسب)دبلوم اإلجازة أو دبلوم معترف بمعادلته له(  3كالوريا+على شهادة ب

 اكتسابها مسبقا، وفي حدود عدد املقاعد املمنوحة.

شروط الولوج واملعارف البيداغوجية الالزم اكتسابها مسبقا واإلجراءات الخاصة  كل مدرسة وتحدد، هذا

 بالترشيح وتنشرها بموقعها اإللكتروني.
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 عدد املقاعد. 4

 في: 2023-2022 حدد عدد املقاعد املفتوحة للترشيح برسم السنة الجامعية
 

 املؤسسة
 املجموع السنة الثالثة والرابعة السنة األولى

 رس الوطنية للعلوم التطبيقيةااملد

 370 30 340 طنجة

 370 40 330 تطوان

 350 50 300 مراكش

 أكادير

دير
َ
 أكا

290 90 380 

 400 90 310 وجدة

 360 80 280 فاس

 330 50 280 القنيطرة

ة
َ

 360 70 290 خريبك

 330 50 280 الحسيمة

 400 100 300 آسفي

 الجديدة

 

290 70 360 

 130 30 120 برشيد 

 150 - 150 بني مالل

 4310 750 3560 املجموع
 

 :هامة اتحظمال 

 وذلك حسب طاقتها %10ل تتعدى  نسبةحة باملقاعد املفتو  يمكن للمؤسسة تجاوز عدد ،

 وإمكانية التأطير املتوفرة. ستيعابيةال 

 لكل مؤسسة للطلبة األجانب الذين تتوفر  للسنة األولى من عدد املقاعد املحددة %5نسبة  تضاف

 فيهم الشروط املطلوبة.
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 1امللحق 
 

 الئحة بعناوين املدارس الوطنية للعلوم التطبيقية
 

 الجامعة
املدرسة الوطنية 

 للعلوم التطبيقية
 والفاكس الهاتف املوقع االلكتروني العنوان البريدي

جامعة عبد املالك 

 السعدي

 تطوان

 طنجة
 1818ص.ب. 

 طنجة الرئيسية
www.ensat.ac.ma 

Tél : 05 39 39 37 44 

Fax : 05 39 39 37 43 

 تطوان
 2222ص.ب.

 2تطوان املحنش

www.ensa-

tetouan.uae.ac.ma  

Tél : 05 39 68 80 27 

Fax : 05 39 99 46 24 

 الحسيمة
 الحسيمة -أجدير 3ص.ب 

32003 
http://www.ensah.ma 

Tél : 05 39 80 57 14/12 

Fax : 05 39 80 57 13 

 جامعة ابن زهر

 أكادير
 أكادير

 1136ص.ب.

 أكادير
www.ensa-agadir.ac.ma 

Tél : 05 28 22 83 13 

Fax:05 28 23 20 07 

 محمد األول  جامعة

 وجدة
 وجدة

 حي القدس 669ص.ب. 

 وجدة - الجامعي املركب
ensao.ump.ma 

Tél : 05 36 50 54 70/71 

Fax: 05 36 50 54 72 

 جامعة

 القاض ي عياض

 مراكش

 مراكش
 شارع عبد الكريم الخطابي

 مراكش –جليز  575ص.ب. 
www.ensa.ac.ma 

Tél : 05 24 43 47 45/46 

Fax : 05 24 43 47 40 

 أسفي
 63ص.ب. طريق سيدي بوزيد 

 46000أسفي
www.ensas.uca.ma 

Tél : 06 56 20 00 07 

Fax : 05 24 66 80 12 

محمد جامعة سيدي 

 عبد هللابن 

 فاس

 فاس

 إيموزارطريق 

 فاس الرئيسية - 72ص.ب.

000 30 

www.ensaf.ac.ma 
Tél : 05 35 60 04 03 

Fax : 05 35 60 03 86 

السلطان جامعة 

 مولي سليمان

 بني مالل 

ة
َ
 خريبك

 77شارع بني عمير، ص.ب 

 خريبكة
www.usms.ac.ma 

Tél : 05 23 49 23 35 

Fax : 05 23 49 23 39 

 ماللبني 
 شارع ابن خلدون  581.ص.ب 

 بني مالل
www.usms.ac.ma 

Tél : 05 23 48 02 18 

Fax : 05 23 48 13 51 

 جامعة الحسن اول 

 سطات
 برشيد

 218 الجامعة ص.ب.شارع 

 برشيد 

www.ensab.ac.ma 

 

Tél : 05 22 32 47 58 

Fax : 05 22 53 45 30 

 طفيل ناب امعةج

 القنيطرة 
 القنيطرة

 242املركب الجامعي ص.ب 

 14000القنيطرة 
www.ensa.uit.ac.ma 

Tél : 05 37 32 92 00  

Fax : 05 37 37 40 52 

شعيب  جامعة

  الدكالي

 الجديدة

 الجديدة

 1الطريق الوطنية رقم 

 لحوزيةا، 6)طريق أزمور( كلم 

 5096جوهرة 

 الجديدة 24002  

www.ensaj.ucd.ac.ma 
Tél : 05 23 39 56 79 

Fax : 05 23 39 4915 

 


