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 ولوج املدارس الوطنية العليا للفنون واملهن

 2020-2021 برسم السنة الجامعية
 

 . أهداف التكوين وخصوصياته1

إلى تكوين مهندساااال الدولة مج م ا  والدار البيضاااا   بمكناساملدارس الوطنية العليا للفنون واملهن  تهدف

في مختلف ألافضاااااااااالالفنون واملهن الهندسااااااااااية تكوينا يقييا وتلبي يا ياملهد لل يال بدورمد   ى الو   

 التداخل بين التصميد والتصنيع والتركيب والجودة والصياية. القاتقلا ات إلايتاج، مع ا تبار 

ه املدارس إلى تكوين مهندسين يست يبون ملتللبات مذا، وبفضل املناهج املتلورة والحديثة، تسعى مذ

  هويا ووطنيا.املستدامة التنمية الصنا ية والاقتصادية والا تما ية 

ويعتمااد التكوين ذهااذه املاادارس   ى يقااال بيااداعوىج قااا د   ى وتاادات دراسااااااااااااايااة تنقد خال  فصاااااااااااااو  

املهارات مع تنمية الشاايصااية  ن يياعج مذا النقال مج ذات الوقت، تل ين املعارف و و  .دراسااية سااداسااية

الصااااااااااااناعج والاقتصاااااااااااااد  بواساااااااااااالة التداريب  طييق تشااااااااااااجيع العمل الجماعج، والايفتا    ى الوساااااااااااا 

 والاتتضان، إضافة إلى تل ين اللغات ألا نبية وت نيات التعبير والتواصل.
 

 . مدة التكوين والشهادة املخولة2

، يحيز اللالب فصاااااو   ) شااااايةخمس سننننننوا باملدارس الوطنية العليا للفنون واملهن  تساااااتغير الدراساااااة

 .دبلوم مهندس الدولة للمدرسة الوطنية العليا للفنون واملهنالناجح بعدما   ى 

  وينقد التكوين   ى الشكل التالج:

 :أربعة فصو   بعد البكالوريا. وييتكز  سنتينللتكوين يستغير  مسار السنتان التحضيريتان(

 ل.  ى امل ا  العلمل والت نل ألاساسا االتكوين فيهم

 ستة فصو   بعد السنتين التحضيريتين.  سنوا  3مسار للتكوين يستغير  :سلك املهندس(

ويهد التكوين ذهذا السلك امل ا  العلمل والت نل ألاساسال واملتخصص. كما تل ن ب  م مو ة 

والكفايات املتعل ة بتدبير املشاريع وتدبير امل اوالت واللغات وت نيات إلا الل  من املعارف

 والتواصل.

ميدايية ومهنية للتعيف   ى الشااااااايعات واملعامل  بتداريب تكوينوي ول الللبة املهندساااااااون خال  ال، مذا

 والاقتصادية.والاستئناس ذها ومشاركة مستخدميها وأطيما مج معالجة قضاياما العملية والت نية 
 

 مج املسالك التالية: دبلوم مهندس الدولة رس الوطنية العليا للفنون واملهنااملد وتمنح
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املدارس الوطنية 

 العليا للفنون واملهن
 2021-2020املسالك املفتوحة برسم السنة الجامعية 

 مكناس

 الهندسة

 يكيةيامليكا

Génie 

 Mécanique 

الهندسة الصنا ية 

 وإلايتا ية

Génie Industriel et 

Productique 

الصنا ية: الهندسة 

الذعا  إلاصلناعج و لد 

 ياتاملعل

Génie Industriel : 

Intelligence 

Artificielle et Data 

Science 

الهندسة 

 ومكاييكيةالكهي 

Génie 

Electromécanique 

 الهندسة املديية

Génie Civil 
 

 الدار البيضاء

 الهندسة

 امليكاييكية

Génie 

Mécanique 

 الهندسة الصنا ية

Génie Industriel 

 الهندسة الكهيبا ية

Génie Electrique 

 ألايقمةتدبير

 الكهيبا ية الذكية

Management des 

Systèmes 

Electriques 

Intelligents 

الهندسة 

 ومكاييكيةالكهي 

Génie 

Electromécanique 

والهندسة  الذعا  إلاصلناعج

 املعلوماتية

Intelligence Artificielle et 

Génie Infomatique 

 

 ملحوظة: *

  باإلضافة إلى املسالك املفتوتة، يمكن كذلك للمدارس الوطنية العليا للفنون واملهن فتح مسالك

 .2020 ديدة بعد ا تمادما خال  دورة 

 وكذا2021 -2020 ة واملفتوتة بيسد السنة الجامعيةاملعتمد سيتد إلا الن النهائي  ن املسالك 

 البيايات الياصة ذها مج املواقع إلالكترويية لهذه املاسسات.

 (كما يمكن لهذه املدارس تنقيد تكوينات أخيى قصد منح الدبلول الجامعج للتكنولو ياD.U.T  

 .L.M.D)) دكتوراه-ماستر-وكذا تكوينات تسب الهندسة البيداعو ية إ ازة
 

 . الشروط وإلاجراءا  الخاصة بالترشيح لدبلوم مهندس الدولة3

 :املدارس الوطنية العليا للفنون واملهنيمكن الترشيح لولوج 

 وتام ج البكالوريا مج الشعب  مج السنة ألاولى لتالمذة السنة النها ية من سلك البكالوريا

 . 1.3)أيقي الف ية واملهنية العلمية والت نية

  2.3بالنسبة للللبة املستوفين لشيوط الولوج )أيقي الف ية  اليابعة الثالثة أومج السنة.  

 السنة ألاولى: . ولوج1.3

 . شروط الترشيح1.1.3

مسااااجال بالساااانة  ولوج الساااانة ألاولى باملدارس الوطنية العليا للفنون واملهن أن يكون ليشااااترط مج املتر ااااح 

-2018بيسااااد ساااانة أو تاصااااال   ى شااااهادة البكالوريا،  ،2020-2019النها ية من ساااالك البكالوريا لساااانة 

 مج إتدى الشعب التالية: ، 2019

 شعبة العلول اليياضية 



3 

 

 شعبة العلول الت ييبية 

 والتكنولو يات شعبة العلول 

 :شعب ومسالك البكالوريا املهنية 

 مسلك صنا ة اللا يات 

 التصنيع امليكاييكي مسلك 

 مسلك الصياية الصنا ية 

  إلالكتروتكنيك وأ هزة التواصلمسلك 

 مسلك الصياية املعلومياتية والشبكات 

 مسلك النقد إلالكترويية واليقمية 

  مسلك صياية امليكبات املتحيكة )خيار: السيارات. 

 بعد ي ا  املتر حين مج: العليا للفنون واملهنللمدارس الوطنية  السنة ألاولىولوج يتد 

 .امتحان البكالوريا 

  ال بو   ، تساااااب الاساااااتح ار، من خال  منصاااااةشاااااكل ايت ا   ىاملدارس،  ومباراة الولوج لهذه

 ذات الاست لاب املحدود العمومية الالكتروني املوتد لحملة البكالوريا مج املاسسات الجامعية

  والجهو  ا%75معدالت الامتحايين الوطنل )   ى"تو يهل". ويتد اتتساااااااااااب معد  الايت ا  بنا  

بعد اتتساااااااااااب  ومعامل التر يح الياص بكل شاااااااااعبة للبكالوريا. ويتد تيتيب املتر اااااااااحين  25%)

 .1رقم امللحق  معدلهد كما مو مبين مج

 وإلاعالن عن النتائج: إلاجراءا  الخاصة بالترشيح .2.1.3

ي دل تيشيح   ن  أن لولوج السنة ألاولى للمدارس الوطنية العليا للفنون واملهن ي ب   ى عل متر ح

ذات  العمومية ال بو  الالكتروني املوتد لحملة البكالوريا مج املاسسات الجامعيةبوابة ق طيي

وذلك وفق إلا يا ات املبينة مج  ،www.tawjihi.ma"تو يهل"   ى العنوان التالج:  الاست لاب املحدود

البكالوريا مج املاسسات شهادة ال بو  الالكتروني املوتد لحملة "دليل الترشيح  بر بوابة  2امللحق رقد 

 وتسب الجدولة الزمنية التالية:، " ذات الاست لاب املحدود العمومية الجامعية

 : املرحلة ألاساسية ألاولى1.2.1.3.

، خال  امليتلة ألاساسية العليا للفنون واملهني ب   ى املتر حين لولوج السنة ألاولى للمدارس الوطنية 

 ال يال باإل يا ات التالية:ألاولى، 

 بالنسبة ملترشحي وحاملي شهادة البكالوريا الوطنية: 

 :الخميس ما بين يوم خال  الفترة املمتدة  طلب إحداث حساب الولوج للفضاء الخاص باملترشح

 )على الساعة الثانية عشرة ليال(؛ 2020يوليوز  28ثالثاء ويوم ال يونيو  25

 :يونيو  25الخميس ما بين يوم خال  الفترة املمتدة  التعبير عن اختيارا  ورغبا  الترشيح 

 )على الساعة الثانية عشرة ليال(؛ 2020يوليوز  28ثالثاء ويوم ال 2020
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 04 الثالثاءم ما بين يو خال  الفترة املمتدة  املقدمة للمترشحين: ولوجإلاجابة عن مقترحا  ال 

 الاختيارات التالية: املمكنة وتضد ألا وبة. 2020غشت  30 ألاحدويوم 

 أقبل بشكل نهائي املقترح املقدم؛ 

  ؛الولوج املقدم ولكن أحتفظ بترشيحي ألي اقتراح أفضل مقترحأقبل 

 أرفض مقترح الولوج املقدم وأغادر نهائيا مسلسل الترشيح.  

  ن الذين أ ابوا )بالنسبة للمتر حي باملؤسسة التي تم قبول الترشيح بهاإيداع شهادة البكالوريا

ويوم  02ربعاء ما بين يوم ألا خال  الفترة املمتدة  : امل دل  تر  ال بو  بال بو  النهائي   ى م

 .2020شتنبر  04الجمعة 

  جنبيةبالنسبة ملترشحي وحاملي شهادة البكالوريا ألا: 

 ما بين يوم خال  الفترة املمتدة  الخاص باملترشح: طلب إحداث حساب الولوج للفضاء

 )على الساعة الثانية عشرة ليال(؛ 2020يوليوز  19ألاحد ويوم  يونيو  25الخميس 

 :يونيو  25الخميس ما بين يوم خال  الفترة املمتدة  التعبير عن اختيارا  ورغبا  الترشيح 

 )على الساعة الثانية عشرة ليال(؛ 2020يوليوز  19ألاحد ويوم 

 إرسال ملف الترشيح إلى مصالح الوزارة عبر البريد إلالكتروني على العنوان 

bac.tawjihi@enssup.gov.ma:  يونيو ويوم  25 لخميسما بين يوم اخال  الفترة املمتدة

 ؛2020يوليوز  20ثنين إلا

 كون ملف الترشيح من الوثا ق التالية:ويت

 نسية مصادر  ليها من شهادة البكالوريا؛ 

   البكالوريا؛ نسية مصادر  ليها بيان ي 

 ؛نسية مصادر  ليها من البلاقة الوطنية للتعييف أو  واز السفي 

 بالنسبة للمتر حين  نسية من قيار معادلة الشهادة املحصل  ليها للبكالوريا الوطنية(

 .الحاصلين   ى شهادة البكالوريا ألا نبية بماسسة خارج تياب اململكة 

 :04 الثالثاءما بين يوم خال  الفترة املمتدة  إلاجابة عن مقترحا  القبول املقدمة للمترشحين 

 وتضد ألا وبة الاختيارات التالية:. 2020غشت  30 ألاحدويوم 

  املقدم؛أقبل بشكل نهائي املقترح 

  ؛الولوج املقدم ولكن أحتفظ بترشيحي ألي اقتراح أفضل مقترحأقبل 

 .أرفض مقترح الولوج املقدم وأغادر نهائيا مسلسل الترشيح  

 ")بالنسبة للمتر حين الذين أ ابوا ب إيداع شهادة البكالوريا باملؤسسة التي تم قبول الترشيح بها

شتنبر  04ويوم الجمعة  02ربعاء ما بين يوم ألا خال  الفترة املمتدة :  " أقبل بشكل نهائي امل تر  امل دل

20.20 
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 : املرحلة ألاساسية الثانية2. .2.1.3

للمتر حين الذين قاموا بمختلف إلا يا ات املشار إليها مج امليتلة بشكل حصري،  تفتح مذه امليتلة،

الولوج امل دل ولكن أتتفظ بترشيحج  م تر أ ابوا ب" أقبل  و أيتمكنوا من الحصو    ى م عد ولد  ألاولى

 :أ ل " من أل  اقترا  أفضل

 :ألاحد ويوم  07إلاثنين ما بين يوم خال  الفترة املمتدة  إلاجابة عن مقترحا  جديدة للقبول

 وتضد ألا وبة الاختيارات التالية:. 2020شتنبر  13

 أقبل بشكل نهائي املقترح املقدم؛ 

  ؛الولوج املقدم ولكن أحتفظ بترشيحي ألي اقتراح أفضل مقترحأقبل 

 .أرفض مقترح الولوج املقدم وأغادر نهائيا مسلسل الترشيح  

 بالنسبة للمتر حين الذين أ ابوا  إيداع شهادة البكالوريا باملؤسسة التي تم قبول الترشيح بها(

 16وألاربعاء  14ثنين بين يوم إلاما خال  الفترة املمتدة  : " أقبل بشكل نهائي امل تر  امل دل "ب

  .2020شتنبر 

 : . املرحلة التكميلية3.2.1.3

املشار إليها مج امليتلتين  للمتر حين الذين قاموا بمختلف إلا يا اتبشكل حصري،  تفتح مذه امليتلة،

ب"  مج امليتلة ألاساسية الثايية أ ابوا و أيتمكنوا من الحصو    ى م عد والثايية ولد  ألاولى ألاساسيتين

 :أ ل " من الولوج امل دل ولكن أتتفظ بترشيحج أل  اقترا  أفضل م تر أقبل 

 :ألاحدويوم  18جمعة ما بين يوم الخال  الفترة املمتدة  إلاجابة عن مقترحا  جديدة للقبول 

 التاليين: على الاختيارين  أجوبة املترشحين وتقتصر . 2020شتنبر  27

  بشكل نهائي املقترح املقدم؛أقبل 

 .أرفض مقترح الولوج املقدم وأغادر نهائيا مسلسل الترشيح  

 بالنسبة للمتر حين الذين أ ابوا  إيداع شهادة البكالوريا باملؤسسة التي تم قبول الترشيح بها(

 30وألاربعاء  28إلاثنين ما بين يوم خال  الفترة املمتدة  : " أقبل بشكل نهائي امل تر  امل دل "ب

 . 2020شتنبر 

 مالحظا  هامة:

  املنصة الوطنية املوتدة "تو يهل": الياصة ب فضا اتهديتعين   ى املتر حين زيارة

www.tawjihi.ma  بصفة منتقمة وذلك لالطالع   ى معلومات أدر وأومى تو  إ يا ات الترشيح

 وم ترتات الولوج امل دمة وآلا ا  املحددة لكل ميتلة من مياتل الترشيح.

  :يمكن الولوج إلى املنصة الوطنية املوتدة "تو يهل"   ى العنوان التالجwww.tawjihi.ma  بر أو  

واملوقع إلالكتروني  العليا للفنون واملهن الوطنيةاليواب  املتوا دة مج املواقع إلالكترويية للمدارس 
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لوزارة التربية الوطنية والتكوين املنهل والتعليد العالج والبحث العلمل )قلاع التعليد العالج والبحث 

 .www.enssup.gov.maالعلمل : 

 السنة الثالثة والرابعة: ولوج .3.2

 . شروط الترشيح بالنسبة للسنة الثالثة1.2.3

 واملهن ولوج السنة الثالثة للمدارس الوطنية العليا للفنون  ،مج تدود امل ا د الشاعية، يمكن للللبة

 )السنة ألاولى من سلك املهندس  بنا    ى يقال الجسور. ويهد ألامي:البيضا  والدار  بمكناس

 مج املباراة الوطنية املشتركة لولوج ماسسات تكوين املهندسين.ناجحين لل تالمذة ألاقسال التحضيرية 

  ى  الثالثة )السنة ألاولى من سلك املهندس لولوج السنة مذه الفئة  وتحّدد إلا يا ات الياصة بترشيح

 :2020لسنة  املهندسينماسسات تكوين  لولوجاملوقع إلالكتروني الياص باملباراة الوطنية املشتركة 

ensias-cnc2020.ma. 

 :تام ج إتدى الشهادات أو الدبلومات التالية أوما يعادلها 

 ( الدبلول الجامعج للتكنولو ياDUTالهندسة امليكاييكية أو الهندسة   : مج ميادين
 أو مندسة املواد. مندسة الليا قالهندسة الصنا ية أو  أو  الكهيبا ية

 ( دبلول الدراسات الجامعية العامةDEUG:  إ الميات -أو اليياضياتات اليياضي تخصص

 فيزيا .-أو  لول املادة
 دبلول الدراسات الجامعية مج العلول والت نيات (DEUST:   تخصص مندسة ميكاييكية

(GM)أو مندسة كهيبا ية(GE)  فيزيا  )-إ الميات-رياضيات أوM.I.Pإ الميات- أو رياضيات-

  .M.I.P.Cكيميا  )-فيزيا 
  الجامعية املهنية )دبلول الدراساتDEUP :الهندسة امليكاييكية أو الهندسة مج ميادين 

 أو مندسة املواد. الليا ق مندسة الهندسة الصنا ية أو  أو  الكهيبا ية
 معادلة إلتدى الشهادات السالفة الذكي مثل شهادة الت نل العالج) شهادةBTS شهادة    أو

  .DTSت نل متخصص)

ر حين، ت، بالنسبة لهذه الفئة من املالعليا للفنون واملهنلمدارس الوطنية ل الثالثةويتد ولوج السنة 

وتحدد عل مدرسة شيوط الولوج واملعارف البيداعو ية الالزل اكتساذها  . ن طييق ا تياز مباراة

 مسب ا وإلا يا ات الياصة بالترشيح وتنشيما بمواقعها إلالكترويية.

 رابعة )السنة الثانية من سلك املهندس(. شروط الترشيح بالنسبة للسنة ال2.2.3

يمكن ولوج السنة الثايية من سلك املهندس  ن طييق مباراة مفتوتة مج و   املتر حين الحاصلين   ى 

)دبلول إلا ازة أو دبلول معترف بمعادلت  ل   املتوفيين   ى املعارف الالزل  3ألاقل   ى شهادة بكالوريا+

 السنة ألاولى من مسلك سلك املهندس، وذلك مج تدود امل ا د املمنوتة.اكتساذها مسب ا، و التل تعاد  

سب ا يمكن ولوج السنة وتسب املعارف البيداعو ية الالزل اكتساذها م مج تدود  دد امل ا د الشاعية

 البيضااااااااااااااا )السااااااااااااانااة الثاااييااة من سااااااااااااالااك واملهن بمكناااس والاادار  دارس الوطنيااة العليااا للفنون ماااليابعااة لل
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 مج و   املتر ااااااحين الحاصاااااالين   ى أتد الدبلومات التالية أو  مباراة مفتوتةا تياز  ن طييق   املهندس

 ما يعادلها:

 فيزيا .-إ الميات أو  لول املادة-اليياضيات مج الدراسات ألاساسية: اليياضيات أو  دبلول إلا ازة 

 .دبلول إلا ازة مج العلول والت نيات 

واملعارف البيداعو ية الالزل اكتساااااااااااااذها مسااااااااااااب ا وإلا يا ات شاااااااااااايوط الولوج  وتحدد عل مدرسااااااااااااة مذا،

 الياصة بالترشيح وتنشيما بموقعها إلالكتروني.
 

 . عدد املقاعد4

 مج:2020-1920 تدد  دد امل ا د املفتوتة للترشيح بيسد السنة الجامعية
 

 املدرسة الوطنية العليا

 للفنون واملهن
 املجموع الرابعةو السنة الثالثة السنة ألاولى

 560 60 500 مكناس

 310 60 250 الدار البيضاء

 870 120 750 املجموع

 

 ملحوظة:

  وذلك تسب طاقتها %10يمكن للماسسة ت اوز  دد امل ا د املفتوتة بنسبة ال تتعدى ،

 الاستيعابية وإمكايية التأطير املتوفية.

  للللبة ألا ايب الذين للسنة ألاولى لكل ماسسة  من  دد امل ا د املحددة%5تضاف نسبة

 تتوفي فيهد الشيوط املللوبة.
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 املترشحين طريقة احتساب املعدل النتقاء: 1امللحق رقم 
 

 لبكالوريا شعبة امعامل الترجيح حسب  طريقة احتساب املعدل

معدل البكالوريا  75%(

معدل  %25 +الوطنية 

معامل  xالبكالوريا الجهوية(

 الترجيح

 1,4: اليياضيةشعبة العلول  -

  1,2)مسلك العلول الفيزيا ية : شعبة العلول الت ييبية -

 1,00  )مسلك  لول الحياة وألارض : شعبة العلول الت ييبية -

 1,00: والتكنولو يات شعبة العلول -

 1,00سلك البكالوريا املهنية:  -
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البكالوريا في  شهادةاملي القبول الالكتروني املوحد لح منصةعبر  ترشيحدليل ال :2امللحق رقم 

 "توجيهي" ذا  الاستقطاب املحدود العمومية املؤسسا  الجامعية

 
 
ذات  العمومية البكالوريا مج املاسسات الجامعية ام ج شهادةال بو  الالكتروني املوتد لحمنصة عَتَمد  ت

مج تدبير الترشيحات لولوج السنة ألاولى للماسسات الجامعية ذات  "تو يهل" الاست لاب املحدود

 الاست لاب املحدود التالية:

  ؛ESTاملدارس العليا للتكنولو يا ) -

  ؛FSTعليات العلول والت نيات ) -

  ؛ENCGاملدارس الوطنية للت ارة والتسيير ) -

  ؛ENSAاملدراس الوطنية للعلول التلبي ية ) -

  ؛ENSAMالعليتان للفنون واملهن )املدرستان الوطنية  -

  .ENSADاملدرسة الوطنية العليا للفن والتصميد ) -

 ر يسيتين ميتلتين ،2021-2020بيسد الدخو  الجامعج ، "تو يهل"منصة  بر  ال بو   تتضمن مسلية

 .تكميلية وميتلة

مد وون لتصفح أيتد تو  مذه املسلية وقبل الشيوع مج الترشيح،  عاملةوللحصو    ى معلومات  

، ال سيما: ت ديد، املاسسات و يض التكوين، كيفيات تسجيل الدخو ، دليل  ميع أرعان املنصة

 .www.tawjihi.maوذلك   ى العنوان التالج:  ،وألاسئلة املتكيرة املستخدل، الجدولة الزمنية

يتو ب  ليكد اتباع املياتل التالية مع املنصة التكوينات املتاتة ب إتدىومن أ ل الترشيح لولوج 

 الالتزال بالتواريخ املحددة لكل ميتلة:

 2020يوليوز  28يونيو و 25ما بين : . تسجيل الدخول باملنصة إلالكترونية1

ي ب   ى عل متر ح ييعب مج ولوج السنة ألاولى للماسسات الجامعية العمومية ذات الاست لاب 

املنصة تسجيل الدخو  باليكن املخصص لهذه العملية ببأن ي ول  املعنية ذهذه املسلية ملحدودا

 :إلالكترويية، وذلك تسب يو ية شهادة البكالوريا املحصل  ليها )وطنية أو أ نبية 

تسجيل دخول املرشحين املتمدرسين أو ألاحرار املسجلين في السنة الثانية لشهادة البكالوريا املغربية 

 أو الحاصلين على هذه الشهادة:  

 ، فيتعين  ليكد ال يال بما ي ج:إذا كنتد من مذه الفئة من املتر حين

اث تسابك" مج ي ب  ليكد، مج البداية، طلب التسجيل باملنصة من خال  الضغ    ى "إتد .1

 .واختيار "بكالوريا مغيبية" ضمن الاختيارين املتاتين الفضا  الياص بتسجيل الدخو  

رمز مسار، املعلومات الياصة بكد )الاستمارة التل تتضمن بعض بعد ذلك، أيتد ملالبون بتعبئة  .2

 .والضغ    ى "تسجيل"، الخ.  رقد البلاقة الوطنية للتعييف، رقد الهاتف

http://www.tawjihi.ma/
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  ،taalim.maبييدكد إلالكتروني )  بر وتوافيكد،  املنصةطلب تسجيلكد ببمعالجة  ت ول إلادارة .3

يجب عليكم الاحتفاظ بعناية باسم ملنصة. بإشعار يتضمن إسد املستخدل وعلمة السي لولوج ا

ن الستخدامهما للولوج لفضائكم الشخص ي للترشيح و املستخدم وكلمة السر ألنكم مدعو 

 والانتقاء.طوال مسلسل الترشيح 

تسجيل دخول املرشحين املغاربة املسجلين في السنة الثانية لشهادة البكالوريا ألاجنبية أو الحاصلين 

  على هذه الشهادة:

 ، فيتعين  ليكد ال يال بما ي ج:إذا كنتد من مذه الفئة من املتر حين

تسابك" مج ي ب  ليكد، مج البداية، طلب التسجيل باملنصة من خال  الضغ    ى "إتداث  .1

 الفضا  الياص بتسجيل الدخو  واختيار "بكالوريا أ نبية" ضمن الاختيارين املتاتين.

بعد ذلك، أيتد ملالبون بتعبئة الاستمارة التل تتضمن بعض املعلومات الياصة بكد )الحالة  .2

 املديية، البريد الالكتروني، بلد الحصو    ى شهادة البكالوريا، املاسسة، الخ. . 

دارة بمعالجة طلب تسجيلكد باملنصة وتوافيكد،  بر البريد الالكتروني الذ  تمت تعبئت  ت ول إلا  .3

باالستمارة، بإشعار يتضمن إسد املستخدل وعلمة السي لولوج املنصة أو إ الل بيفض طلبكد مج 

يجب عليكم الاحتفاظ بعناية باسم املستخدم وكلمة السر تالة  دل قبو  طلب التسجيل. 

الستخدامهما للولوج لفضائكم الشخص ي للترشيح طوال مسلسل الترشيح  ألنكم مدعون 

 والانتقاء.

 مالحظة هامة:

ال يعتبر طلب تسجيلكد باملنصة نها يا إال بعد توصل إلادارة،  بر البريد إلالكتروني 

(bac.tawjihi@enssup.gov.ma بملف تيشيحكد متضمنا لجميع الوثا ق املللوبة مج آلا ا  املحددة  

 .Mo 10يجب أال يتعدى حجم الوثائق املرسلة بالبريد إلالكتروني و لذلك. 

 في حالة نسيان حسابكم الالكتروني:

 مج تالة قيامكد بتسجيل الدخو  و دل تمكنكد من الولوج لحسابكد الالكتروني، فيتعين  ليكد:

   ى "نسيان تساب" مج الفضا  الياص بتسجيل الدخو .الضغ   .1

أيتد ملالبون إدخا  رمز مسار أو اليقد الوطنل لللالب مج الاستمارة التل ستقهي   ى شاشتكد.  .2

من توا د املي ح مج قا دة املعليات، سيللب النقال املعلوماتي منكد تعبئة  تأكدالبعد 

ليها مج اللغتين العيبية والفينسية مج الامتحان والن   املحصل   الجديدبييدكد الالكتروني 

 .أو الجهو   الوطنل

لولوج  باسد املستخدل وعلمة السي وموافاتكد من  ديد  قبو  تغيير تسابكد الالكترونييتد  .3

 .مج الاستمارة التأكد من صحة املعلومات املعبأةفضا كد الياص باملنصة بعد 

 

  

mailto:bac.tawjihi@enssup.gov.ma
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يوليوز  28يونيو و 25ما بين : التعبير عن رغبا  الترشيح(املرحلة الثانية: ادخال الترشيحا  ) 

2020 

بعد توصلكد باملعلومات الياصة بتسجيل دخولكد للمنصة، املي و إدخا  إسد املستخدل وعلمة السي 

والشيوع مج  الياصة بكد بالفضا  املخصص لتسجيل الدخو  ثد الضغ    ى "تسجيل الدخو "

 التعبير  ن رعبات الترشيح  بر املياتل التالية:

  ى مباشية بعد أو   ملية تسجيل دخو  للمنصة، أيتد ملالبون بتأكيد اطال كد ومواف تكد  .1

 ؛"ميثاق حقوق وواجبا  املرشح"

، ستلجون لفضا كد الياص الذ  يضد ألارعان التالية: تسجيل الدخو  بعد ي ا   ملية  .2

 ؛اقتراحا  الولوج وإشعارا ترشيحاتي، 

ا تبارا من اليول الاو  من تاريخ التعبير  ن رعبات الترشيح، يمكنكد البحث مج ركن "تيشيحاتي"  .3

بكل تكوين )تسب مسلك البكالوريا ،  املتعل ة بنا    ى معايير ال بو   املتاتة لكد ن التكوينات 

 عة..... ؛باستخدال معايير البحث )يوع املاسسة ، املدينة، الجام

التل من خال   مليات البحث، يمكنكد اضافة رعبات الترشيح  ن طييق ايت ا  التكوينات   .4

 "؛"اضافةمج  دو  البحث، والضغ    ى تهمكد 

التاريخ املحدد  قبلإلغا  التكوينات املختارة وذلك  أو تيتيب تغيير يمكنكد  "ترشيحاتي"مج  دو   .5

 يتها  التعبير  ن رعبات الترشيح.ال 

 هامة: ا مالحظ

   ى أكثر. 40  ى ألاقل و تكوينا 20تسمح املنصة باختيار  -

يمكن للمتر ح اختيار وتيتيب التكوينات من يفس يو ية املاسسات أو املزج بين تكوينات من  -

 ماسسات مختلفة مج يفس الال حة.

 ارات.كن للمتر ح تغيير ال حة وتيتيب الاختيارات قبل اي ضا  آخي أ ل إلدخا  الاختيمي -

أن منصة بي ب التذكير مج مذا الصدد، يكتسال تيتيب اختيارات التكوين أممية كبيرة. و -

"تو يهل" تعتمد الاختيار ألاو  لكل متر ح مج  ملية تيتيب املتر حين بنا    ى الاستح ار. ومج 

ر تالة  دل تمكن املتر ح من الحصو    ى م عد مج اختياره ألاو ، يتد الايت ا  إلى الاختيا

 الثاني ومكذا دواليك.

مج تالة تمكن املتر ح من الحصو    ى م عد مج أ  اختيار من اختيارات ، يتد إلغا   ميع  -

 اليعبات التل ت ج مذا الاختيار مج الترتيب بشكل اوتوماتيكي ونهائي.

  2020غشت  04الثالثة: الاجابة عن مقترحا  الولوج: ابتداء من املرحلة  

تتد موافاة املتر ح بم تر   ،تكميلية ال امليتلة أو  تان ألاولى أو الثاييةساسيامليتلتان ألا خال  عل ميتلة )

واتد للولوج. ويتعلق الامي بأفضل تعيين ممكن بماسسة او تكوين وذلك بنا    ى الاختيارات املعبر  نها 

 .واملعد  املحتسب لاليت ا  مج عل تكوين الترشيحالتعبير  ن رعبات مج ميتلة 
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  ى التكوين الذ  تد ايت اؤكد يمكنكد الاطالع ، ال بو  م ترتات  ا تبارا من التاريخ املحدد لعيض

 اقترا  الولوج".من خال  ركن "لولو   

تثبيت م ترتات خال  املدة الزمنية املحددة ل يتو ب  ليكد الا ابة،  بر املنصة   ى "اقترا  الولوج"،

 بة التالية:  واب واتد من الا و ، باختيار ال بو  

 أقبل بشكل نهائي املقترح املقدم: (1

باختياركد مذا الجواب، تاكدون م تر  ال بو  امل دل من طيف املنصة إلالكترويية، ويتد حجز 

م عد لكد باملاسسة واملسلك امل ترتين، مع اشتراط ايداع شهادة الباعالوريا الاصلية باملاسسة 

إليداع امللف. وذهذا تنتهل  ملية تيشيحكد مج مذه امليتلة امل ترتة قبل ايتها  آلا ا  املحددة 

 دون امليور الى امليتلة التالية.

 الولوج املقدم ولكن أحتفظ بترشيحي ألي اقتراح أفضل: مقترحأقبل  (2

باختياركد مذا الجواب، ت بلون م تر  ال بو  امل دل من طيف املنصة إلالكترويية، مع 

، وذهذا تحجز لكد املنصة إلالكترويية التاليةفضل مج ميتلة الايت ا  أالاتتفاظ بالترشيح لعيض 

 بتكد   ى م تر  امليتلة املوالية.م عدا باملاسسة واملسلك امل ترتين الى عاية ا ا

 أرفض مقترح الولوج املقدم وأغادر نهائيا مسلسل الترشيح: (3

نصة إلالكترويية، وتاكدون باختياركد مذا الجواب، تيفضون م تر  ال بو  امل دل من طيف امل

)ألاساسية  التخ ج النهائي  ن  ميع طلبات الترشيح املتعل ة بعملية الايت ا  بمختلف مياتلها

 .والتكميلية 

  ى  ر ح امليتبة قبل الاختيار الذ  تحصل في تاختيارات امل"اختيارا  في الانتظار" يتضمن فضا  

م تر  للولوج مج ال حة تيشيحات . وتشمل الاختيارات الواردة مج مذا الفضا  التكوينات التل يمكن 

"   ى الولوج املقدم ولكن أحتفظ بترشيحي ألي اقتراح أفضل مقترحأقبل للمتر ح، الذ  أ اب ب"

ى الاستح ار، مج تالة م تر  الولوج، أن يحصل فيها   ى م ترتات للولوج مج املياتل املوالية، بنا    

 شغور م ا د مج مذه التكوينات. 

 هامة: ا مالحظ

ولوج م ترتات اليمكن للمتر ح تغيير الجواب  ن اقترا  الولوج خال  الفترة املحددة لإل ابة  ن  -

مج عل ميتلة. وتعتمد املنصة آخي  واب للمتر ح قبل اي ضا  مذه الفترة ك واب نهائي وال 

 لتغيير الجواب بعد ذلك.يكمن قبو  أ  طلب 

مد ف    شهادة البكالوريا ألاصلية مج املاسسة التل تد قبولهد فيهان بإيداع و لالباملتر حون امل -

 ." قبل بشكل نهائي املقترح املقدم"أب املي حون الذين أ ابوا

ي ب التذكير أن أ وبة املتر حين مل ترتات الولوج مج امليتلة التكميلية ت تصي   ى  وابين  -

أقبل بشكل نهائي املقترح املقدم" أو "أرفض مقترح الولوج املقدم وأغادر نهائيا اثنين ف  : "

 ".مسلسل الترشيح
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سيتم اعتبار عدم إلاجابة على مقترح الولوج في أي مرحلة من مراحل الترشيح، داخل آلاجال  -

 املحددة لذلك، بمثابة رفض نهائي للمقترح املقدم. 

 البكالوريا ألاصلية مج املاسسة املعنية مج آلا ا  املحددة لذلك مج عل ميتلة.يتد إيداع شهادة   -

 رحلة الرابعة: إيداع ملف التسجيل: خالل الفترة املحددة لذلك في كل مرحلةامل

، أيتد مد وون إليداع "مج تالة تأكيد م تر  ال بو  واختياركد لجواب " أقبل بشكل نهائي امل تر  امل دل

مج إتدى امليتلتين  الباعالوريا الاصلية باملاسسة امل ترتة قبل ايتها  آلا ا  املحددة لذلكشهادة 

 .ألاساسيتين أو مج امليتلة التكميلية

 املرحلة الخامسة: التسجيل إلاداري باملؤسسة الجامعية املعنية

الجامعية التل ي باملاسسة النهائ إلادار   ا يا ات التسجيل تمالمج نهاية  ملية الايت ا ، أيتد مد وون إل

مع إلادال  ب ميع البيايات والوثا ق التل تللبها  داخل آلا ا  املحددة لذلك تد قبولكد للدراسة ذها

 .املاسسة املعنية
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 الئحة بعناوين املدارس الوطنية العليا للفنون واملهن: 3امللحق رقم 

 

 ةالجامع

املدرسة الوطنية 

للفنون العليا 

 واملهن

 والفاكس الهاتف املوقع الالكتروني العنوان البريدي

  امعة 

 إسما يلموال  

 مكناس

 مكناس

 2مي ان 

ص.ب: 
-املنصور 15920

 مكناس

www.ensam-umi.ac.ma 

Tél : 05 35 46 71 60/62 
06 61 45 12 81/91 
Fax : 05 35 46 71 63/64 

  امعة 

الحسن الثاني 

 الدار البيضا 

 الدار البيضا 
 شارع النيل150

 الدار البيضا 
www.ensam-casa.ma 

Tél : 05 22 56 42 22 
05 22 38 18 22 
Fax : 05 22 56 20 93 

 

 

http://www.ensam-umi.ac.ma/

