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 للعلوم التطبيقيةاملدارس الوطنية ولوج 

 2020-2021برسم السنة الجامعية 
 

 خصوصيات التكوين وأهدافه. 1

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

 ى:إلملدارس اهذه وتهدف 

  تكوين مهندس ي الدولة تكوينا نظريا وتطبيقيا يؤهلهم للتكيف مع متطلبات التنمية الاقتصادية

 ؛والاجتماعية الوطنية والجهوية

  خلق تعاون وشراكة مع الفعاليات الصناعية والاقتصادية والاجتماعية والعلمية على الصعيد الجهوي

 ؛والوطني والدولي

 .تنمية البحث العلمي والتكنولوجي 

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

 والاحتضان. التداريب سداسية. كما تعتمد على تشجيع الانفتاح على الوسط الصناعي والاقتصادي عبر

 

 مدة التكوين والشهادات املمنوحة. 2

فصول( يحرز الطالب الناجح ة )عشر  خمس سنواتاملدارس الوطنية للعلوم التطبيقية بالدراسة  تستغرق 

 :على الشكل التاليوينظم التكوين  .دبلوم مهندس الدولةبعدها على 

 :ويرتكز التكوين البكالوريا)أربعة فصول( بعد  سنتينيستغرق  نمسار للتكوي السنتان التحضيريتان .

 .ألاساس يوالتقني على املجال العلمي  مافيه

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

ألاساس ي واملتخصص. كما تلقن به مجموعة من املعارف  التكوين بهذا السلك املجال العلمي والتقني

 ت واللغات وتقنيات عإلعالم والتواصل.املتعلقة بتدبير املشاريع وتدبير املقاول  والكافيات

 في املسالك التالية: مهندس الدولة مدبلو  التطبيقيةللعلوم وتمنح املدارس الوطنية 
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املدارس الوطنية 
للعلوم 

 التطبيقية
 *1220-2002 السنة الجامعيةاملفتوحة برسم املسالك املعتمدة و 

 Génie Informatique طنجة
Génie des Systèmes de 

Télécommunication 
et Réseaux 

Génie des Systèmes 
Electroniques 
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et Environnement 

Industriel 

 
 

 وجدة
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et Réseaux 
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et Réseaux 
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Science et Cloud 
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Environnement Génie Industriel Bâtiment et Travaux 
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 Génie Informatique Génie des Réseaux مراكش
et Télécommunications 
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des Systèmes 

Génie Industriel 
et Logistique  

 
 

 Génie Informatique آسفي
Génie des 

Télécommunications 
et Réseaux 

Génie des Procédés 
et Matériaux Céramiques Génie Industriel  

 
 

 Génie Informatique فاس
Génie des 

Télécommunications 
et Réseaux 
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ة
َ
 Génie Informatique Génie Réseaux خريبك

et Télécommunications Génie Electrique 
Génie des Procédés, 

de l'Energie et de 
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Informatique et 
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 Génie Informatique تطوان
Génie des Systèmes de 
Télécommunications  

et Réseaux 
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Chaine Logistique Génie Civil 
 

 

 Génie Informatique Réseaux et Systèmes de القنيطرة
Télécommunications Génie Electrique Génie Industriel Génie Mécatronique 

d'Automobile 
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املدارس الوطنية 
للعلوم 

 التطبيقية
 *1220-2002 السنة الجامعيةاملفتوحة برسم املسالك املعتمدة و 

 Génie Informatique Génie Civil Génie Energétique et الحسيمة
Energies Renouvelables 

Génie de l'Eau et de 
l'Environnement  

 
 

 الجديدة

Ingénierie des 
Systèmes 

d'Information et de 
Communication 

Génie Energétique 
et Electrique Génie Industriel 

Ingénierie 
Informatique et  

Technologies 
Emergentes 

 

 

 

 Génie informatique برشيد
et big Data 

Génie ingénierie en 
aéronautique    

 
 

 :هامة اتحظمل 

 : املسالكاعتماد  *

  2020باإلضافة إلى املسالك املفتوحة، يمكن للمدارس الوطنية للعلوم التطبيقية فتح مسالك جديدة بعد اعتمادها خالل دورة. 

  وكذا البيانات الخاصة بها في املواقع عإللكترونية لهذه املؤسسات. 1020-2002سيتم عإلعالن 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 ال )ماستر-بيداغوجية إجازة-

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

 :يقيةالوطنية للعلوم التطبرس املدايمكن الترشيح لولوج 

 في الشعب العلمية  البكالورياوحاملي  البكالورياسلك من  النهائيةالسنة  في السنة ألاولى لتالمذة

 (3.1)أنظر الفقرة  ةواملهني والتقنية

 (.3.0بالنسبة للطلبة املستوفين لشروط الولوج )أنظر الفقرة  في السنة الثالثة أو الرابعة 

 :ولوج السنة ألاولى. 1.3

 :شروط الترشيح. 1.1.3

مستتتتجال بالستتتتنة  أن يكتتتتون  تطبيقيتتتتةلوم العلتتتلولتتتتوج الستتتنة ألاولتتتتى باملتتتتدارس الوطنيتتتتة لاملترشتتتتح  يشتتتترط فتتتتي

-0212برستتتتم ستتتتنة  ، أو حاصتتتتال علتتتتى شتتتتهادة البكالوريتتتتا0202-2019 النهائيتتتتة متتتتن ستتتتلك البكالوريتتتتا لستتتتنة

 ، في إحدى الشعب التالية:0212

 شعبة العلوم الرياضية 

 شعبة العلوم التجريبية 

 والتكنولوجيات شعبة العلوم 

 :شعب ومسالك البكالوريا املهنية 

  الطائراتمسلك صناعة 

 مسلك التصنيع امليكانيكي 

 مسلك الصيانة الصناعية 

 مسلك عإللكتروتكنيك وأجهزة التواصل 

  والشبكات املعلوماتيةمسلك الصيانة 

 مسلك النظم عإللكترونية والرقمية 

 )مسلك صيانة املركبات املتحركة )خيار: السيارات. 

 بعد نجاح املترشحين في: للعلوم التطبيقيةللمدارس الوطنية  السنة ألاولىولوج يتم 

 .امتحان البكالوريا 

  القبتتتول  ، حستتتب الاستتتتحقاق، متتتن ختتتالل منصتتتةشتتتكل انتقتتتا  لتتتىاملتتتدارس، عومبتتتاراة الولتتتوج لهتتتذه

 ذات الاستتتقطاا املحتتدود العموميتتة الالكترونتتي املوحتتد لحملتتة البكالوريتتا فتتي املؤسستتات الجامعيتتة

( والجهتتتوي %57عتتتدلت الامتحتتتانين التتتوطني )م علتتتى"تتتتوجي.ي". ويتتتتم احعستتتاا معتتتدل الانتقتتتا  بنتتتا  

بعتتتتتد احعستتتتتاا  ( ومعامتتتتل التتتتتترجيح الختتتتاب بكتتتتتل شتتتتتعبة للبكالوريتتتتا. ويتتتتتتم ترتيتتتتتب املترشتتتتحين07%)

 .1رقم امللحق  معدلهم كما هو مبين في
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 النتائج:وعإلعالن عن  عإلجرا ات الخاصة بالترشيح .2.1.3

أن يقدم ترشيحه عن علوم التطبيقية لولوج السنة ألاولى للمدارس الوطنية لل يجب على كل مترشح

 القبول الالكتروني املوحد لحملة البكالوريا في املؤسسات الجامعية ذات الاستقطاا املحدودبوابة ق طري

دليل " 2امللحق رقم وذلك وفق عإلجرا ات املبينة في  ،www.tawjihi.ma"توجي.ي" على العنوان التالي: 

 البكالوريا في املؤسسات الجامعيةشهادة القبول الالكتروني املوحد لحملة بوابة الترشيح عبر 

 وحسب الجدولة الزمنية التالية:، " ذات الاستقطاب املحدود العمومية

 : املرحلة ألاساسية ألاولى 1.2.1.3.

، خالل املرحلة ألاساسية التطبيقيةللعلوم يجب على املترشحين لولوج السنة ألاولى للمدارس الوطنية 

 القيام باإلجرا ات التالية:ألاولى، 

 بالنسبة ملترشحي وحاملي شهادة البكالوريا الوطنية: 

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

 )على الساعة الثانية عشرة ليل(؛ 2020يوليوز  22ثلثاء ويوم ال يونيو  22الخميس 

 :يونيو 22الخميس ما بين يوم خالل الفترة املمتدة  التعبير عن اختيارات ورغبات الترشيح 

 )على الساعة الثانية عشرة ليل(؛ 2020يوليوز  22ثلثاء ويوم ال 2020

 04 الثلثاءما بين يوم خالل الفترة املمتدة  املقدمة للمترشحين: ولوجإلاجابة عن مقترحات ال 

 الاختيارات التالية: املمكنة وتضم ألاجوبة. 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 أجابوا )بالنسبة للمترشحي البكالوريا باملؤسسة التي تم قبول الترشيح بهاإيداع شهادة

ويوم  02رععاء ما بين يوم ألا خالل الفترة املمتدة (: املقدم قترح القبول بالقبول النهائي على م

 .2020شتنبر  04الجمعة 

  جنييةبالنسبة ملترشحي وحاملي شهادة البكالوريا ألا: 

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

 )على الساعة الثانية عشرة ليل(؛ 2020يوليوز  11ألاحد ويوم  يونيو  22الخميس 

 :يونيو  22الخميس ما بين يوم خالل الفترة املمتدة  التعبير عن اختيارات ورغبات الترشيح 

 )على الساعة الثانية عشرة ليل(؛ 2020يوليوز  11ألاحد ويوم 

 إرسال ملف الترشيح إلى مصالح الوزارة عبر البريد إلالكتروني على العنوان 

bac.tawjihi@enssup.gov.ma:  يونيو ويوم  22 خميسلاما بين يوم خالل الفترة املمتدة

 ؛2020يوليوز  20ثنين إلا

 

mailto:bac.tawjihi@enssup.gov.ma
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 كون ملف الترشيح من الوثائق التالية:ويت

 نسخة مصادق عليها من شهادة البكالوريا؛ 

 البكالوريا؛ نسخة مصادق عليها بيان نقط 

 ؛نسخة مصادق عليها من البطاقة الوطنية للتعريف أو جواز السفر 

 بالنسبة للمترشحين  نسخة من قرار معادلة الشهادة املحصل عليها للبكالوريا الوطنية(

 .الحاصلين على شهادة البكالوريا ألاجنبية بمؤسسة خارج تراا اململكة(

 :04 الثلثاءما بين يوم خالل الفترة املمتدة  إلاجابة عن مقترحات القبول املقدمة للمترشحين 

 وتضم ألاجوبة 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 للمترشحين الذين أجابوا ا إيداع شهادة البكالوريا باملؤسسة التي تم قبول الترشيح بها

شتنبر  04ويوم الجمعة  02رععاء ما بين يوم ألا خالل الفترة املمتدة : (" أقبل بشكل نهائي املقترح املقدم

20.20 

  :الثانيةاملرحلة ألاساسية  .2 .2.1.3

للمترشحين الذين قاموا بمختلف عإلجرا ات املشار إليها في املرحلة بشكل حصري،  تفتح هذه املرحلة،

الولوج املقدم ولكن أحتفظ  مقترحأجابوا ا" أقبل  وأيتمكنوا من الحصول على مقعد ولم  ألاولى

 :أجل " من بترشيحي ألي اقتراح أفضل

 :ألاحد ويوم  00إلاثنين ما بين يوم خالل الفترة املمتدة  إلاجابة عن مقترحات جديدة للقبول

 وتضم ألاجوبة 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 للمترشحين الذين أجابوا  إيداع شهادة البكالوريا باملؤسسة التي تم قبول الترشيح بها(

 11وألارععاء  14ثنين بين يوم إلاما خالل الفترة املمتدة (: " أقبل بشكل نهائي املقترح املقدم "ا

 . 2020شتنبر 

 : التكميلية. املرحلة 3.1.3.2

املشار إليها في املرحلتين  للمترشحين الذين قاموا بمختلف عإلجرا اتبشكل حصري،  تفتح هذه املرحلة،

ا"  في املرحلة ألاساسية الثانية أجابوا وأيتمكنوا من الحصول على مقعد والثانية ولم  ألاولى ألاساسيتين

 :أجل " من الولوج املقدم ولكن أحتفظ بترشيحي ألي اقتراح أفضل مقترحأقبل 
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 :ألاحدويوم  12جمعة ما بين يوم الخالل الفترة املمتدة  إلاجابة عن مقترحات جديدة للقبول 

 التاليين: على الاختيارين  أجوبة املترشحين وتقتصر . 2020شتنبر  20

  بشكل نهائي املقترح املقدم؛أقبل 

 .أرفض مقترح الولوج املقدم وأغادر نهائيا مسلسل الترشيح  

 بالنسبة للمترشحين الذين أجابوا  إيداع شهادة البكالوريا باملؤسسة التي تم قبول الترشيح بها(

 30وألارععاء  22إلاثنين ما بين يوم خالل الفترة املمتدة (: " أقبل بشكل نهائي املقترح املقدم "ا

 . 2020شتنبر 

 ملحظات هامة:

  الخاصة ببوابة "توجي.ي":  فضا اتهميتعين على املترشحين زيارةwww.tawjihi.ma  بصفة

منتظمة وذلك لالطالع على معلومات أدق وأوفى حول إجرا ات الترشيح ومقترحات الولوج 

 املقدمة وآلاجال املحددة لكل مرحلة من مراحل الترشيح.

  :يمكن الولوج إلى بوابة القبول عإللكتروني املوحد "توجي.ي" على العنوان التالي

www.tawjihi.ma  للعلوم املتواجدة في املواقع عإللكترونية للمدارس الوطنية الروابط  عبر أو

واملوقع عإللكتروني لوزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث  التطبيقية

 .www.enssup.gov.maالعلمي )قطاع التعليم العالي والبحث العلمي(: 

 ولوج السنة الثالثة أوالرابعة. 2.3

 من سلك املهندس( ألاولىولوج السنة الثالثة )السنة  .1.2.3

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

 املمنوحة بكل مؤسسة، بالنسبة:

 مؤسسات تكوين لولوج  املشتركة ملباراة الوطنيةالناجحين في ا لتالمذة ألاقسام التحضيرية

 املهندسين.

 الثالثة )السنة ألاولى من سلك املهندس(وتحّدد عإلجرا ات الخاصة بترشيح هذه الفئة لولوج السنة 

لسنة  املهندسينمؤسسات تكوين  لولوجعلى املوقع عإللكتروني الخاب باملباراة الوطنية املشتركة 

0202 : ensias-cnc2020.ma. 

 يعادلها:التالية أو ما  تالديبلوماإحدى  يأو حامل 
  دبلوم الدراسات الجامعية العامة(DEUG)؛ 

  دبلوم الدراسات الجامعية املهنية(DEUP)؛ 

 دبلوم الدراسات الجامعية في العلوم والتقنيات (DEUST)؛ 

 الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا(DUT)؛ 

 عإلجازة دبلوم. 
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عن رشحين، تلهذه الفئة من امل، بالنسبة لمدارس الوطنية للعلوم التطبيقيةل الثالثةيتم ولوج السنة و 

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

 وعإلجرا ات الخاصة بالترشيح وتنشرها بموقعها عإللكتروني.

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

الحاصلين على  سلك املهندس عن طريق مباراة مفتوحة في وجه املترشحين يمكن ولوج السنة الثانية من

املعارف  وذلك حسب)دبلوم عإلجازة أو دبلوم معترف بمعادلته له(  3كالوريا+ألاقل على شهادة ب

 الالزم اكعسابها مسبقا، وفي حدود عدد املقاعد املمنوحة. البيداغوجية

شروط الولوج واملعارف البيداغوجية الالزم اكعسابها مسبقا وعإلجرا ات الخاصة  كل مدرسة وتحدد ،هذا

 بالترشيح وتنشرها بموقعها عإللكتروني.
 

 عدد املقاعد. 4

 في: 0120-0202 حدد عدد املقاعد املفتوحة للترشيح برسم السنة الجامعية
 

 املؤسسة
 السنة ألاولى

السنة الثالثة 
 والرابعة

 املجموع
 الوطنية للعلوم التطبيقيةرس ااملد

 450 110 340 طنجة

 370 40 332 تطوان

 350 50 322 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 

 120 50 70 برشيد 

 172 - 172 بني ملل

 4360 850 3510 املجموع

 :هامة اتحظمل 

 وذلك حسب طاقتها %12ل تتعدى  نسبةحة باملقاعد املفتو  يمكن للمؤسسة تجاوز عدد ،

 الاسعيعابية وإمكانية التأطير املتوفرة.

 لكل مؤسسة للطلبة ألاجانب الذين تتوفر  للسنة ألاولى من عدد املقاعد املحددة %7نسبة  تضاف
 فيهم الشروط املطلوبة.
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 املترشحين طريقة احتساب املعدل النتقاء: 1امللحق رقم 
 

 لبكالوريا شعبة امعامل الترجيح حسب  طريقة احتساب املعدل

معدل البكالوريا  02%(

معدل  %22 +الوطنية 

معامل  xالبكالوريا الجهوية(

 الترجيح

 1,4: الرياضيةشعبة العلوم  -

  1,2)مسلك العلوم الفيزيائية(: شعبة العلوم التجريبية -

 1,00  )مسلك علوم الحياة وألارض(: شعبة العلوم التجريبية -

 1,00: والتكنولوجيات شعبة العلوم -

 1,00سلك البكالوريا املهنية:  -
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البكالوريا في  املي شهادةاملوحد لحالقبول الالكتروني  منصةعبر  ترشيحدليل ال :2امللحق رقم 

 "توجيهي" ذات الاستقطاب املحدود العمومية املؤسسات الجامعية

 
 
ذات  العمومية البكالوريا في املؤسسات الجامعية املي شهادةالقبول الالكتروني املوحد لحمنصة عَتَمد  ت

في تدبير الترشيحات لولوج السنة ألاولى للمؤسسات الجامعية ذات  "توجي.ي" الاستقطاا املحدود

 الاستقطاا املحدود التالية:

 (؛ESTاملدارس العليا للتكنولوجيا ) -

 (؛FSTكليات العلوم والتقنيات ) -

 (؛ENCGاملدارس الوطنية للتجارة والعسيير ) -

 (؛ENSAاملدراس الوطنية للعلوم التطبيقية ) -

 (؛ENSAMالعليتان للفنون واملهن )املدرستان الوطنية  -

 (.ENSADاملدرسة الوطنية العليا للفن والتصميم ) -

 رئيسيتين مرحلتين ،0201-0202برسم الدخول الجامعي ، "توجي.ي"منصة عبر  القبول  تتضمن مسطرة

 .تكميلية ومرحلة

مدعوون لتصفح أنتم حول هذه املسطرة وقبل الشروع في الترشيح،  كاملةوللحصول على معلومات  

، ل سيما: تقديم، املؤسسات وعرض التكوين، كيفيات تسجيل الدخول، دليل جميع أركان املنصة

 .www.tawjihi.maوذلك على العنوان التالي:  ،وألاسئلة املتكررة املستخدم، الجدولة الزمنية

يتوجب عليكم اتباع املراحل التالية مع املنصة ت املتاحة بالتكوينا إحدىومن أجل الترشيح لولوج 

 الالتزام بالتواريخ املحددة لكل مرحلة:

 2020يوليوز  22يونيو و 22ما بين : . تسجيل الدخول باملنصة إلالكترونية1

يجب على كل مترشح يرغب في ولوج السنة ألاولى للمؤسسات الجامعية العمومية ذات الاستقطاا 

املنصة عسجيل الدخول بالركن املخصص لهذه العملية ببأن يقوم  املعنية بهذه املسطرة املحدود

 :عإللكترونية، وذلك حسب نوعية شهادة البكالوريا املحصل عليها )وطنية أو أجنبية(

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

 حاصلين على هذه الشهادة:  أو ال

 ، فيتعين عليكم القيام بما يلي:إذا كنتم من هذه الفئة من املترشحين

يجب عليكم، في البداية، طلب العسجيل باملنصة من خالل الضغط على "إحداث حسابك" في  .1

 .واختيار "بكالوريا مغربية" ضمن الاختيارين املتاحين الفضا  الخاب بعسجيل الدخول 

رمز املعلومات الخاصة بكم )الاستمارة التي تتضمن بعض ذلك، أنتم مطالبون بتعبئة  بعد .2

 .والضغط على "تسجيل"، الخ.( مسار، رقم البطاقة الوطنية للتعريف، رقم الهاتف

http://www.tawjihi.ma/
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 (،taalim.maبريدكم عإللكتروني ) عبر وتوافيكم،  املنصةطلب تسجيلكم بتقوم عإلدارة بمعالجة  .3

يجب عليكم الاحتفاظ بعناية باسم ملنصة. ستخدم وكلمة السر لولوج ابإشعار يتضمن إسم امل

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

 طوال مسلسل الترشيح والانتقاء.

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

  على هذه الشهادة:

 ، فيتعين عليكم القيام بما يلي:إذا كنتم من هذه الفئة من املترشحين

يجب عليكم، في البداية، طلب العسجيل باملنصة من خالل الضغط على "إحداث حسابك" في  .1

 الفضا  الخاب بعسجيل الدخول واختيار "بكالوريا أجنبية" ضمن الاختيارين املتاحين.

أنتم مطالبون بتعبئة الاستمارة التي تتضمن بعض املعلومات الخاصة بكم )الحالة  بعد ذلك، .2

 املدنية، البريد الالكتروني، بلد الحصول على شهادة البكالوريا، املؤسسة، الخ.(. 

تقوم عإلدارة بمعالجة طلب تسجيلكم باملنصة وتوافيكم، عبر البريد الالكتروني الذي تمت  .3

تعبئته بالستمارة، بإشعار يتضمن إسم املستخدم وكلمة السر لولوج املنصة أو إعالم برفض 

يجب عليكم الاحتفاظ بعناية باسم املستخدم طلبكم في حالة عدم قبول طلب العسجيل. 

م مدعون الستخدامهما للولوج لفضائكم الشخص ي للترشيح طوال مسلسل وكلمة السر ألنك

 الترشيح والانتقاء.

 ملحظة هامة:

ل يعتبر طلب تسجيلكم باملنصة نهائيا إل بعد توصل عإلدارة، عبر البريد عإللكتروني 

(bac.tawjihi@enssup.gov.maبملف ت ) رشيحكم متضمنا لجميع الوثائق املطلوبة في آلاجال املحددة

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

 في حالة نسيان حسابكم الالكتروني:

 في حالة قيامكم بعسجيل الدخول وعدم تمكنكم من الولوج لحسابكم الالكتروني، فيتعين عليكم:

 "نسيان حساا" في الفضا  الخاب بعسجيل الدخول. الضغط على .1

أنتم مطالبون إدخال رمز مسار أو الرقم الوطني للطالب في الاستمارة التي ستظهر على شاشتكم.  .2

من تواجد املرشح في قاعدة املعطيات، سيطلب النظام املعلوماتي منكم تعبئة  تأكدالبعد 

والنقط املحصل عليها في اللغتين العربية والفرنسية في الامتحان  الجديدبريدكم الالكتروني 

 .أو الجهوي  الوطني

لولوج  باسم املستخدم وكلمة السر وموافاتكم من جديد  قبول تغيير حسابكم الالكترونييتم  .3

 .في الاستمارة التأكد من صحة املعلومات املعبأةفضائكم الخاب باملنصة بعد 

 

  

mailto:bac.tawjihi@enssup.gov.ma
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 2020يوليوز  22يونيو و 22ما بين : ال الترشيحات ) التعبير عن رغبات الترشيح(املرحلة الثانية: ادخ

بعد توصلكم باملعلومات الخاصة بعسجيل دخولكم للمنصة، املرجو إدخال إسم املستخدم وكلمة السر 

والشروع في  الخاصة بكم بالفضا  املخصص لعسجيل الدخول ثم الضغط على "تسجيل الدخول"

 التعبير عن رغبات الترشيح عبر املراحل التالية:

على مباشرة بعد أول عملية تسجيل دخول للمنصة، أنتم مطالبون بتأكيد اطالعكم وموافقتكم  .1

 ؛"ميثاق حقوق وواجبات املرشح"

، ستلجون لفضائكم الخاب الذي يضم ألاركان التالية: تسجيل الدخول بعد نجاح عملية  .2

 ؛قتراحات الولوج وإشعاراتترشيحاتي، ا

اعتبارا من اليوم الاول من تاريخ التعبير عن رغبات الترشيح، يمكنكم البحث في ركن  .3

بكل تكوين )حسب  املتعلقة بنا  على معايير القبول  املتاحة لكم"ترشيحاتي" عن التكوينات 

 مسلك البكالوريا(، باستخدام معايير البحث )نوع املؤسسة ، املدينة، الجامعة.....(؛

التي من خالل عمليات البحث، يمكنكم اضافة رغبات الترشيح عن طريق انتقا  التكوينات   .4

 "؛"اضافةفي جدول البحث، والضغط على تهمكم 

التاريخ املحدد  قبلإلغا  التكوينات املختارة وذلك  أو ترتيب تغيير يمكنكم  "ترشيحاتي"في جدول  .2

 نتها  التعبير عن رغبات الترشيح.ل 

 هامة: اتملحظ

 على أكثر. 02على ألاقل و تكوينا 02تسمح املنصة باختيار  -

يمكن للمترشح اختيار وترتيب التكوينات من نفس نوعية املؤسسات أو املزج بين تكوينات من  -

 الالئحة.مؤسسات مختلفة في نفس 

 كن للمترشح تغيير لئحة وترتيب الاختيارات قبل انقضا  آخر أجل إلدخال الاختيارات.مي -

أن منصة بيجب التذكير في هذا الصدد، يكعس ي ترتيب اختيارات التكوين أهمية كبيرة. و -

 "توجي.ي" تعتمد الاختيار ألاول لكل مترشح في عملية ترتيب املترشحين بنا  على الاستحقاق. وفي

حالة عدم تمكن املترشح من الحصول على مقعد في اختياره ألاول، يتم الانتقال إلى الاختيار 

 الثاني وهكذا دواليك.

في حالة تمكن املترشح من الحصول على مقعد في أي اختيار من اختياراته، يتم إلغا  جميع  -

 الرغبات التي تلي هذا الاختيار في الترتيب بشكل اوتوماتيكي ونهائي.

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

تتم موافاة املترشح بمقترح  ،تكميلية(ال املرحلة أو  تان ألاولى أو الثانيةساسياملرحلتان ألا خالل كل مرحلة )

ملعبر عنها واحد للولوج. ويتعلق الامر بأفضل تعيين ممكن بمؤسسة او تكوين وذلك بنا  على الاختيارات ا

 .واملعدل املحعسب لالنتقا  في كل تكوين الترشيحالتعبير عن رغبات في مرحلة 
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على التكوين الذي تم انتقاؤكم يمكنكم الاطالع ، القبول مقترحات  اعتبارا من التاريخ املحدد لعرض

 اقتراح الولوج".من خالل ركن "لولوجه 

تثبيت مقترحات خالل املدة الزمنية املحددة ل ولوج"،يتوجب عليكم الاجابة، عبر املنصة على "اقتراح ال

 جواا واحد من الاجوبة التالية: ، باختيار القبول 

 أقبل بشكل نهائي املقترح املقدم: (1

باختياركم هذا الجواا، تؤكدون مقترح القبول املقدم من طرف املنصة عإللكترونية، ويتم حجز 

اشتراط ايداع شهادة الباكالوريا الاصلية باملؤسسة مقعد لكم باملؤسسة واملسلك املقترحين، مع 

املقترحة قبل انتها  آلاجال املحددة إليداع امللف. وبهذا تنت.ي عملية ترشيحكم في هذه املرحلة 

 دون املرور الى املرحلة التالية.

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

لون مقترح القبول املقدم من طرف املنصة عإللكترونية، مع باختياركم هذا الجواا، تقب

، وبهذا تحجز لكم املنصة عإللكترونية التاليةفضل في مرحلة الانتقا  أالاحتفاظ بالترشيح لعرض 

 بتكم على مقترح املرحلة املوالية.مقعدا باملؤسسة واملسلك املقترحين الى غاية اجا

 ئيا مسلسل الترشيح:أرفض مقترح الولوج املقدم وأغادر نها (3

باختياركم هذا الجواا، ترفضون مقترح القبول املقدم من طرف املنصة عإللكترونية، وتؤكدون 

)ألاساسية  التخلي النهائي عن جميع طلبات الترشيح املتعلقة بعملية الانتقا  بمختلف مراحلها

 .والتكميلية(

على  املرتبة قبل الاختيار الذي تحصل فيهرشح تاختيارات امل"اختيارات في الانتظار" يتضمن فضا  

مقترح للولوج في لئحة ترشيحاته. وتشمل الاختيارات الواردة في هذا الفضا  التكوينات التي يمكن 

" على الولوج املقدم ولكن أحتفظ بترشيحي ألي اقتراح أفضل مقترحأقبل للمترشح، الذي أجاا ا"

لولوج في املراحل املوالية، بنا  على الاستحقاق، في حالة مقترح الولوج، أن يحصل فيها على مقترحات ل

 شغور مقاعد في هذه التكوينات. 

 هامة: اتملحظ

مقترحات يمكن للمترشح تغيير الجواا عن اقتراح الولوج خالل الفترة املحددة لإلجابة عن  -

كجواا نهائي ولوج في كل مرحلة. وتعتمد املنصة آخر جواا للمترشح قبل انقضا  هذه الفترة ال

 ول يكمن قبول أي طلب لتغيير الجواا بعد ذلك.

هم فقط  شهادة البكالوريا ألاصلية في املؤسسة التي تم قبولهم فيهان بإيداع و طالباملترشحون امل -

 ." قبل بشكل نهائي املقترح املقدم"أا املرشحون الذين أجابوا

رحلة التكميلية تقتصر على جوابين يجب التذكير أن أجوبة املترشحين ملقترحات الولوج في امل -

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

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

 املحددة لذلك، بمثابة رفض نهائي للمقترح املقدم. 

 يتم إيداع شهادة البكالوريا ألاصلية في املؤسسة املعنية في آلاجال املحددة لذلك في كل مرحلة.  -

 ل الفترة املحددة لذلك في كل مرحلةرحلة الرابعة: إيداع ملف التسجيل: خلامل

، أنتم مدعوون إليداع "في حالة تأكيد مقترح القبول واختياركم لجواا " أقبل بشكل نهائي املقترح املقدم

في إحدى املرحلتين  شهادة الباكالوريا الاصلية باملؤسسة املقترحة قبل انتها  آلاجال املحددة لذلك

 .ألاساسيتين أو في املرحلة التكميلية

 املرحلة الخامسة: التسجيل إلاداري باملؤسسة الجامعية املعنية

الجامعية التي النهائي باملؤسسة  عإلداري  اجرا ات العسجيل تمامفي نهاية عملية الانتقا ، أنتم مدعوون إل

مع عإلدل  بجميع البيانات والوثائق التي تطلبها  ذلكداخل آلاجال املحددة ل تم قبولكم للدراسة بها

 .املؤسسة املعنية
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 الئحة بعناوين املدارس الوطنية للعلوم التطبيقية: 2امللحق 
 

 

 الجامعة
املدرسة الوطنية 

 للعلوم التطبيقية
 والفاكس الهاتف املوقع الالكتروني العنوان البريدي

عبد املالك  جامعة

 السعدي

 تطوان

 طنجة
 1212ب.ا. 

 طنجة الرئيسية
www.ensat.ac.ma 

Tél : 05 39 39 37 44 

Fax : 05 39 39 37 43 

 تطوان
 0222ب.ا.

 2تطوان املحنش
www.ensate.uae.ac.ma  

Tél : 05 39 68 80 27 

Fax : 05 39 99 46 24 

 الحسيمة
 الحسيمة-أجدير 3ب.ا 

30223 
http://www.ensah.ma 

Tél : 05 39 80 57 10/12 

Fax : 05 39 80 57 13 

 جامعة ابن زهر

 أكادير
 أكادير

 1131ب.ا.

 أكادير
agadir.ac.ma-www.ensa 

Tél : 05 28 22 83 13 

Fax:05 28 23 20 07 

 جامعةمحمد ألاول 

 وجدة
 وجدة

 حي القدس 669ب.ا. 

 وجدة-املركبالجامعي
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  757ب.ا. 
www.ensa.ac.ma 

Tél : 05 24 43 47 45/46 

Fax : 05 24 43 47 40 

 أسفي
ب.ا. طريق سيدي بوزيد 

 01222أسفي 13
www.ensas.uca.ma 

Tél : 05 24 66 91 55 

Fax : 05 24 66 80 12 

محمد جامعة سيدي 

 بن عبد هللا

 فاس

 فاس

 إيموزارطريق 

 الرئيسية فاس-72ب.ا.

222 32 

www.ensaf.ac.ma 
Tél : 05 35 60 0403 

Fax : 05 35 60 03 86 

السلطان جامعة 

 مولي سليمان

 بني مالل 

ة
َ
 خريبك

 55شارع بني عمير، ب.ا 

 خريبكة

www.ensa.uh1.ac.ma 

www.usms.ac.ma 

Tél : 05 23 49 23 35 

Fax : 05 23 49 23 39 

 بني مالل
 شارع ابن خلدون  721ب.ا 

 بني مالل
www.usms.ac.ma 

Tel. 05 23 48 02 18 

Fax : 05 23 48 13 51 

 جامعة الحسن اول 

 سطات
 برشيد

 012ب.ا.  شارع الجامعة

 برشيد 

www.est.uh1.ac.ma 

www.uh1.ac.ma 

Tél : 05 22 32 47 58 

Fax : 05 22 53 45 30 

 طفيل نابامعةج

 القنيطرة 
 القنيطرة

 242املركب الجامعي ب.ا 

 10222القنيطرة 

-www.univ

ibntofail.ac.ma/ensak 

Tél : 05 37 32 92 00  

Fax : 05 37 37 40 52 

شعيب جامعة

 الدكالي

 الجديدة

 الجديدة

 1الطريق الوطنية رقم 

 لحوزيةا، 1)طريق أزمور( كلم 

البالطو   1111ب ا : 

 الجديدة00220

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

Fax : 05 23 39 4915 

الجامعة 

 ألاورومتوسطية

 فاس

 فاس

 طريق مكناس

 71ب.ا: 

 فاس

-www.insa
euromediterranee.org 

Tél : 05 38 90 3225 

Fax : 05 37 71 60 40 
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