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 ولوج املدارس الوطنية العليا للفنون واملهن

 2020-2021 برسم السنة الجامعية
 

 . أهداف التكوين وخصوصياته1

إلا  كواو ن نهندياال الدولاة جال ن اا  والادار الييااا   بمكنااساملدارس الوطنية العليا للفنون واملهن  تهدف

في نختلاا  ألافااالالفنااون واملهاان الهندتااية كوو نااا طبي ااا وكليي يااا ماادولهم لل ياااج باادوروم   اا  الو اا  

 التداخل بين التصميم والتصنيع والتركيب والجودة والصياطة. القاكقلا ات إلاطتاج، نع ا تيار 

ه املدارس إل  كواو ن نهندتاين تسات ييون ملتللياات وذا، وبفال املناهج املتلورة والحدمثة، تسع  وذ

  هو ا ووطنيا.املستدانة التنمية الصنا ية والاقتصادمة والا تما ية 

ويعتمااااد التوااااو ن اهااااذه املاااادارس   اااا  طباااااج بياااادانومل قااااالم   اااا  و اااادات دراتااااية كاااانبم خااااال  فصااااو  

املهاارات ناع كنمياة اليةصاية  ان  ياعل وذا النباج جل ذات الوقا،، كل اين املعاارف و و  .دراتية تداتية

الصاااااناعل والاقتصاااااادل بواتااااالة التااااادار ب  طي ااااج تياااااجيع العمااااال الجمااااااعل، والاطفتاااااا    ااااا  الوتااااا 

 والا تاان، إضافة إل  كل ين اللغات ألا نبية وك نيات التعيير والتواصل.
 

 . مدة التكوين والشهادة املخولة2

، محااايل اللالاااب فصاااو   ) شااايةخمسسسن سسسسنوا باملااادارس الوطنياااة العلياااا للفناااون واملهااان  تساااتغيل الدراتاااة

 .دبلوم مهندس الدولة للمدرسة الوطنية العليا للفنون واملهنالناجح بعدوا     

  و نبم التوو ن     الشول التالل:

 :أربعة فصو   بعد اليوالور ا. و يككز  سنتينللتوو ن تستغيل  نسار السنتان التحضيريتان(

 ل.    امل ا  العلمل والت نل ألاتايا االتوو ن فيهم

 تتة فصو   بعد السنتين التحايرمتين.  سنوا  3نسار للتوو ن تستغيل  :سلك املهندس(

ويهم التوو ن اهذا السلك امل ا  العلمل والت نل ألاتايال واملتخصص. كما كل ن ب  ن مو ة 

والكفامات املتعل ة بتدبير املشاريع وكدبير امل اوالت واللغات وك نيات إلا الج  نن املعارف

 والتواصل.

نيداطياة ونهنياة للتعايف   ا  الشاياات واملعانال  بتادار ب تواو نو  اوج الللياة املهندتاون خاال  ال، واذا

 والاقتصادمة.والاتتئناس اها ونشاركة نستخدنيها وأطيوا جل نعالجة قااماوا العملية والت نية 
 

 جل املسالك التالية: دبلوم مهندس الدولة رس الوطنية العليا للفنون واملهنااملد وكمنح
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املدارس الوطنية 

 العليا للفنون واملهن
 2021-2022املسالك املفتوحة برسم السنة الجامعية 
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 ملحوظة: *

  باإلضافة إل  املسالك املفتو ة، ممكن كذلك للمدارس الوطنية العليا للفنون واملهن فتح نسالك

 .2020 دمدة بعد ا تمادوا خال  دورة 

 وكذا2021 -2002 ة واملفتو ة بيتم السنة الجانعيةاملعتمد تيتم إلا الن النهائي  ن املسالك 

 اليياطات الةاصة اها جل املواقع إلالكتروطية لهذه املدتسات.

 (كما ممكن لهذه املدارس كنبيم كوو نات أخيى قصد ننح الدبلوج الجانعل للتكنولو ياD.U.T  

 .L.M.D)) دكتوراه-ناتتر-وكذا كوو نات  سب الهندتة الييدانو ية إ الة
 

 . الشروط وإلاجراءا  الخاصة بالترشيح لدبلوم مهندس الدولة3

 :املدارس الوطنية العليا للفنون واملهنممكن الترشيح لولوج 

 و ان ل اليوالور ا جل الشعب  جل السنة ألاول  لتالنذة السنة النهالية نن تلك اليوالور ا

 . 3.1)أطبي الف ية واملهنية العلمية والت نية

  0.1بالنسية للللية املستوفين لشيوط الولوج )أطبي الف ية  اليابعة الثالثة أوجل السنة.  

 السنة ألاولى: . ولوج1.3

 . شروط الترشيح1.1.3

نسااجال بالساانة  ولاوج الساانة ألاولاا  باملاادارس الوطنياة العليااا للفنااون واملهان أن موااون لتشاترط جاال املتر ااح 

-0232بيتاام تااانة أو  اصااال   اا  شااهادة اليوالور ااا،  ،2020-2019النهاليااة ناان تاالك اليوالور ااا لساانة 

 جل إ دى الشعب التالية: ، 0232

 شعية العلوج الي اضية 
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 شعية العلوج الت ي بية 

 والتكنولو يات شعية العلوج 

 :شعب ونسالك اليوالور ا املهنية 

 نسلك صنا ة اللاليات 

 التصنيع امليواطيوي نسلك 

 نسلك الصياطة الصنا ية 

  إلالكتروككنيك وأ هزة التواصلنسلك 

 نسلك الصياطة املعلونياكية والشيوات 

 نسلك النبم إلالكتروطية واليقمية 

  نسلك صياطة امليكيات املتحيكة )خيار: السيارات. 

 بعد ط ا  املتر حين جل: العليا للفنون واملهنللمدارس الوطنية  السنة ألاول ولوج متم 

 .انتحان اليوالور ا 

  ال يااو   ،  سااب الاتااتح ال، ناان خااال  ننصااةشااول اطت ااا   اا املاادارس،  ونياااراة الولااوج لهااذه

ذات الاتاااااااات لا   العمونيااااااااة الالكتروناااااااي املو ااااااااد لحملااااااااة اليوالور ااااااااا جااااااال املدتسااااااااات الجانعيااااااااة

  %57نعاادالت الانتحااااطين الاااوطنل )   ااا "كاااو ي.ل". و ااتم ا مساااا  نعاااد  الاطت ااا  بناااا   املحاادود

بعااااد  ونعاناااال التاااار يح الةااااال بواااال شاااعية لليوالور ااااا. و ااااتم كيكيااااب املتر ااااحين  %07والجهاااول )

 .1رقم امللحق  ا مسا  نعدلهم كما وو نيين جل

 وإلاعالن عن النتائج: إلاجراءا  الخاصة بالترشيح .2.1.3

م دج كيشيح   ن  أن لولوج السنة ألاول  للمدارس الوطنية العليا للفنون واملهن م ب     ال نتر ح

ذات  العمونية ال يو  الالكتروني املو د لحملة اليوالور ا جل املدتسات الجانعيةبوابة ج طي 

وذلك وفج إلا يا ات امليينة جل  ،www.tawjihi.ma"كو ي.ل"     العنوان التالل:  الاتت لا  املحدود

اليوالور ا جل املدتسات شهادة ال يو  الالكتروني املو د لحملة "دليل الترشيح  بر بوابة  0امللحج رقم 

 و سب الجدولة الزننية التالية:، " ذات الاتت لا  املحدود العمونية الجانعية

 : املرحلة ألاساسية ألاولى1.2.1.3.

، خال  املي لة العليا للفنون واملهنم ب     املتر حين لولوج السنة ألاول  للمدارس الوطنية 

 ال ياج باإل يا ات التالية:ألاتاتية ألاول ، 

 وريا الوطنيةبالنسبة ملترشحي وحاملي شهادة البكال: 

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

 )على الساعة الثانية عشرة ليال(؛ 2220يوليوز  22ثالثاء ويوم ال يونيو  22الخمين 

 :يونيو 22الخمين ما بين يوم خال  الفترة املمتدة  التعبير عن اختيارا  ورغبا  الترشيح 

 )على الساعة الثانية عشرة ليال(؛ 2220يوليوز  22ثالثاء يوم الو  2222



4 

 

 24 الثالثاءما بين يوم خال  الفترة املمتدة  املقدمة للمترشحين: ولوجإلاجابة عن مقترحا  ال 

 الاختيارات التالية: املمكنة وكام ألا وبة. 2220غشت  32 ألاحدويوم 

 أقبل بشكل نهائي املقترح املقدم؛ 

  ؛الولوج املقدم ولكن أحتفظ بترشيحي ألي اقتراح أفضل مقترحأقبل 

 أرفض مقترح الولوج املقدم وأغادر نهائيا مسلسل الترشيح.  

 ن الذمن )بالنسية للمتر حي إيداع شهادة البكالوريا باملؤسسة التي تم قبول الترشيح بها

 22رععاء ما بين يوم ألا خال  الفترة املمتدة  : امل دج  تر  ال يو  أ ابوا بال يو  النهائي     ن

 .2220شتنبر  24ويوم الجمعة 

  جنييةبالنسبة ملترشحي وحاملي شهادة البكالوريا ألا: 

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

 )على الساعة الثانية عشرة ليال(؛ 2220يوليوز  11ألاحد ويوم  يونيو  22الخمين 

 يونيو  22الخمين ما بين يوم خال  الفترة املمتدة  ر عن اختيارا  ورغبا  الترشيح:التعبي 

 )على الساعة الثانية عشرة ليال(؛ 2220يوليوز  11ألاحد ويوم 

 إرسال ملف الترشيح إلى مصالح الوزارة عبر البريد إلالكتروني على العنوان 

.tawjihi@enssup.gov.mabac:  يونيو ويوم  22ما بين يوم الاثنين خال  الفترة املمتدة

 ؛2220يوليوز  22ثنين إلا

 وون نل  الترشيح نن الوثالج التالية:و ت

 نسةة نصادل  ليها نن شهادة اليوالور ا؛ 

   اليوالور ا؛ نسةة نصادل  ليها بيان ط 

 ؛تعي   أو  وال السفينسةة نصادل  ليها نن اليلاقة الوطنية لل 

 بالنسية للمتر حين  نسةة نن قيار نعادلة الشهادة املحصل  ليها لليوالور ا الوطنية(

 .الحاصلين     شهادة اليوالور ا ألا نبية بمدتسة خارج كيا  اململكة 

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

 وكام ألا وبة الاختيارات التالية:. 2220غشت  32 ألاحدوم وي

 أقبل بشكل نهائي املقترح املقدم؛ 

  ؛الولوج املقدم ولكن أحتفظ بترشيحي ألي اقتراح أفضل مقترحأقبل 

 .أرفض مقترح الولوج املقدم وأغادر نهائيا مسلسل الترشيح  

 ")بالنسية للمتر حين الذمن أ ابوا   بهاإيداع شهادة البكالوريا باملؤسسة التي تم قبول الترشيح 

 24ويوم الجمعة  22رععاء ما بين يوم ألا خال  الفترة املمتدة :  " أقيل بشول نهائي امل تر  امل دج

 22.20شتنبر 

 

mailto:bac.tawjihi@enssup.gov.ma
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 : املرحلة ألاساسية الثانية2. .2.1.3

إليها جل املي لة  للمتر حين الذمن قانوا بمختل  إلا يا ات املشار بشكل حصري،  كفتح وذه املي لة،

الولوج امل دج ولكن أ تفظ  ن تر أ ابوا  " أقيل  وأمتمكنوا نن الحصو      ن عد ولم  ألاول 

 :أ ل " نن بترشيحل ألل اقترا  أفال

 :ألاحد ويوم  20إلاثنين ما بين يوم خال  الفترة املمتدة  إلاجابة عن مقترحا  جديدة للقبول

 ختيارات التالية:وكام ألا وبة الا . 2220شتنبر  13

 أقبل بشكل نهائي املقترح املقدم؛ 

  ؛الولوج املقدم ولكن أحتفظ بترشيحي ألي اقتراح أفضل مقترحأقبل 

 .أرفض مقترح الولوج املقدم وأغادر نهائيا مسلسل الترشيح  

 بالنسية للمتر حين الذمن  إيداع شهادة البكالوريا باملؤسسة التي تم قبول الترشيح بها(

 14ثنين ما بين يوم إلاخال  الفترة املمتدة  : " أقيل بشول نهائي امل تر  امل دج "أ ابوا  

  .2220شتنبر  11وألارععاء 

 : . املرحلة التكميلية3.2.1.3

املشار إليها جل املي لتين  للمتر حين الذمن قانوا بمختل  إلا يا اتبشكل حصري،  كفتح وذه املي لة،

 "  جل املي لة ألاتاتية الثاطية أ ابوا وأمتمكنوا نن الحصو      ن عد م والثاطية ول ألاول  ألاتاتيتين

 :أ ل " نن الولوج امل دج ولكن أ تفظ بترشيحل ألل اقترا  أفال ن تر أقيل 

 :ألاحدويوم  12جمعة ما بين يوم الخال  الفترة املمتدة  إلاجابة عن مقترحا  جديدة للقبول 

 التاليين: على الاختيارين  ترشحينأجوبة امل وتقتصر . 2220شتنبر  20

 أقبل بشكل نهائي املقترح املقدم؛ 

 .أرفض مقترح الولوج املقدم وأغادر نهائيا مسلسل الترشيح  

 بالنسية للمتر حين الذمن  إيداع شهادة البكالوريا باملؤسسة التي تم قبول الترشيح بها(

 22إلاثنين ما بين يوم رة املمتدة خال  الفت : " أقيل بشول نهائي امل تر  امل دج "أ ابوا  

 . 2220شتنبر  32وألارععاء 

 مالحظا  هامة:

  املنصة الوطنية املو دة "كو ي.ل": الةاصة ب فاا اتهممتعين     املتر حين ل ارة

www.tawjihi.ma  بصفة ننتبمة وذلك لالطالع     نعلونات أدل وأوج   و  إ يا ات

 الترشيح ون تر ات الولوج امل دنة وآلا ا  املحددة لول ني لة نن نيا ل الترشيح.

  :ممكن الولوج إل  املنصة الوطنية املو دة "كو ي.ل"     العنوان التاللwww.tawjihi.ma  بر أو  

واملوقع  العليا للفنون واملهن الوطنيةة جل املواقع إلالكتروطية للمدارس اليواب  املتوا د
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إلالكتروني لولارة التربية الوطنية والتوو ن املنهل والتعليم العالل واليحث العلمل )قلاع التعليم 

 .www.enssup.gov.maالعالل واليحث العلمل : 

 السنة الثالثة والرابعة: ولوج .3.2

 الترشيح بالنسبة للسنة الثالثة. شروط 1.2.3

 واملهن ولوج السنة الثالثة للمدارس الوطنية العليا للفنون  ،جل  دود امل ا د الشانية، ممكن للللية

 )السنة ألاول  نن تلك املهندس  بنا      طباج الجسور. ويهم ألاني:اليياا  والدار بمكناس

 الوطنية املشتركة لولوج ندتسات كوو ن ناجحين جل املياراة لل كالنذة ألاقساج التحايرمة

 املهندتين.

 الثالثة )السنة ألاول  نن تلك املهندس لولوج السنة وذه الفئة  وكحّدد إلا يا ات الةاصة بترشيح

لسنة  املهندتينندتسات كوو ن  لولوج    املوقع إلالكتروني الةال باملياراة الوطنية املشتركة 

0202: ensias-cnc2020.ma. 

 :ان ل إ دى الشهادات أو الدبلونات التالية أونا تعادلها  

 ( الدبلوج الجانعل للتكنولو ياDUTالهندتة امليواطيكية أو الهندتة   : جل نيادمن

 أو وندتة املواد. وندتة الليالجالهندتة الصنا ية أو  أو الكهيبالية
 ( دبلوج الدراتات الجانعية العانةDEUG:  إ النيات -الي اضياتأو ات الي اضي كخصص

 فيزما .-أو  لوج املادة

 دبلوج الدراتات الجانعية جل العلوج والت نيات (DEUST:   كخصص وندتة نيواطيكية
(GM)أو وندتة كهيبالية(GE) فيزما  )-إ النيات-ر اضيات أوM.I.Pأو ر اضيات -

  .M.I.P.Cكيميا  )-فيزما -إ النيات

 ( دبلوج الدراتات الجانعية املهنيةDEUP :الهندتة امليواطيكية أو الهندتة جل نيادمن 
 أو وندتة املواد. الليالج وندتة الهندتة الصنا ية أو أو الكهيبالية

 نعادلة إل دى الشهادات السالفة الذكي نثل شهادة الت نل العالل) شهادةBTSأو   

  .DTSشهادة ك نل نتخصص)

، بالنسية لهذه الفئة نن للفنون واملهنالعليا لمدارس الوطنية ل الثالثةو تم ولوج السنة 

وكحدد ال ندرتة شيوط الولوج واملعارف الييدانو ية الاللج  . ن طي ج ا تيال نياراةر حين، تامل

 اكمسااها نسي ا وإلا يا ات الةاصة بالترشيح وكنشيوا بمواقعها إلالكتروطية.

 من سلك املهندس(. شروط الترشيح بالنسبة للسنة الرابعة )السنة الثانية 2.2.3

ممكن ولوج السنة الثاطية نن تلك املهندس  ن طي ج نياراة نفتو ة جل و   املتر حين الحاصلين 

)دبلوج إلا الة أو دبلوج نعترف بمعادلت  ل   املتوفي ن     املعارف  1    ألاقل     شهادة بوالور ا+

تلك املهندس، وذلك جل  دود امل ا د الاللج اكمسااها نسي ا، و التل تعاد  السنة ألاول  نن نسلك 

 املمنو ة.
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ساي ا ممكان ولاوج السانة و سب املعارف الييدانو ية الااللج اكمساااها ن جل  دود  دد امل ا د الشانية

 اليياا )السااانة الثاطياااة نااان تااالك واملهااان بمكنااااس والااادار دارس الوطنياااة العلياااا للفناااون مااااليابعاااة لل

 جال و ا  املتر احين الحاصالين   ا  أ اد الادبلونات التالياة أو نفتو اةنياراة ا تيال  ن طي ج   املهندس

 نا تعادلها:

 إ النياااااات أو  لاااااوج املاااااادة-الي اضااااايات جااااال الدراتاااااات ألاتاتاااااية: الي اضااااايات أو دبلاااااوج إلا اااااالة-

 فيزما .

 .دبلوج إلا الة جل العلوج والت نيات 

الااااااللج اكمساااااااها نساااااي ا وإلا ااااايا ات شااااايوط الولاااااوج واملعاااااارف الييدانو ياااااة  وكحااااادد اااااال ندرتاااااة واااااذا،

 الةاصة بالترشيح وكنشيوا بموقعها إلالكتروني.
 

 . عدد املقاعد4

 جل:0220-1902  دد  دد امل ا د املفتو ة للترشيح بيتم السنة الجانعية
 

 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  سب طاقتها %32ممكن للمدتسة ك اول  دد امل ا د املفتو ة بنسية ال كتعدى ،

 الاتميعابية وإنواطية التأطير املتوفية.

  للسنة ألاول  لول ندتسة للللية ألا اطب الذمن  نن  دد امل ا د املحددة%7كااف نسية

 كتوفي فيهم الشيوط املللوبة.
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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: شعية العلوج الي اضية -

  1,2)نسلك العلوج الفيزمالية : الت ي بيةشعية العلوج  -

 1,00  )نسلك  لوج الحياة وألارض : شعية العلوج الت ي بية -

 1,00: والتكنولو يات شعية العلوج -

 1,00تلك اليوالور ا املهنية:  -
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البكالوريا في  املي شهادةالقبول الالكتروني املوحد لح منصةعبر  ترشيحدليل ال :2امللحق رقم 

 "توجيهي" ذا  الاستقطاب املحدود العمومية املؤسسا  الجامعية

 
 
 العمونية اليوالور ا جل املدتسات الجانعية ان ل شهادةال يو  الالكتروني املو د لحننصة  د  م  عت  ت

جل كدبير الترشيحات لولوج السنة ألاول  للمدتسات الجانعية ذات  "كو ي.ل" ذات الاتت لا  املحدود

 الاتت لا  املحدود التالية:

  ؛ESTاملدارس العليا للتكنولو يا ) -

  ؛FSTاليات العلوج والت نيات ) -

  ؛ENCGاملدارس الوطنية للت ارة والمسيير ) -

  ؛ENSAاملدراس الوطنية للعلوج التليي ية ) -

  ؛ENSAMيتان للفنون واملهن )املدرتتان الوطنية العل -

  .ENSADاملدرتة الوطنية العليا للفن والتصميم ) -

 ني لتين ،0203-0202بيتم الدخو  الجانعل ، "كو ي.ل" ننصة بر  ال يو   كتامن نسلية

 .ككميلية وني لة رليسيتين

أطتم ند وون لتصفح  و  وذه املسلية وقيل الشيوع جل الترشيح،  اانلةوللحصو      نعلونات  

، ال تيما: ك دمم، املدتسات و يض التوو ن، كيفيات تسجيل الدخو ، دليل املنصة ميع أراان 

 .www.tawjihi.maوذلك     العنوان التالل:  ،وألاتئلة املتكيرة املستخدج، الجدولة الزننية

متو ب  ليكم اكياع امليا ل التالية نع  املنصةالتوو نات املتا ة ب إ دىونن أ ل الترشيح لولوج 

 الالتزاج بالتوار خ املحددة لول ني لة:

 2222يوليوز  22يونيو و 22ما بين : إلالكترونية املنصةتسجيل الدخول ب. 1

م ب     ال نتر ح مينب جل ولوج السنة ألاول  للمدتسات الجانعية العمونية ذات الاتت لا  

 املنصةمسجيل الدخو  باليكن املخصص لهذه العملية ببأن م وج  املعنية اهذه املسلية املحدود

 :طو ية شهادة اليوالور ا املحصل  ليها )وطنية أو أ نبية   سب إلالكتروطية، وذلك

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

 املغربية أو الحاصلين على هذه الشهادة:  

 ، فيتعين  ليكم ال ياج بما م ل:نن وذه الفئة نن املتر حينكنتم إذا 

جل م ب  ليكم، جل اليدامة، طلب المسجيل باملنصة نن خال  الاغ      "إ داث  سابك"  .1

 .واختيار "بوالور ا نغيبية" ضمن الاختيار ن املتا ين الفاا  الةال بمسجيل الدخو  

رنز املعلونات الةاصة بكم )التل كتامن بعض الاتتمارة بعد ذلك، أطتم نلاليون بتعيئة  .2

 .والاغ      "تسجيل"، الخ.  نسار، رقم اليلاقة الوطنية للتعي  ، رقم الهاك 

http://www.tawjihi.ma/
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 ، taalim.maبي دكم إلالكتروني ) ر  بوكوافيكم،  املنصةلب تسجيلكم بط وج إلادارة بمعالجة ك .3

يجب عليكم الاحتفاظ بعناية ملنصة. بإشعار متامن إتم املستخدج والمة السي لولوج ا

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

 للترشيح طوال مسلسل الترشيح والانتقاء.

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

  الحاصلين على هذه الشهادة:

 ، فيتعين  ليكم ال ياج بما م ل:إذا كنتم نن وذه الفئة نن املتر حين

م ب  ليكم، جل اليدامة، طلب المسجيل باملنصة نن خال  الاغ      "إ داث  سابك" جل  .1

 .واختيار "بوالور ا أ نبية" ضمن الاختيار ن املتا ين الةال بمسجيل الدخو   الفاا 

)الحالة بعد ذلك، أطتم نلاليون بتعيئة الاتتمارة التل كتامن بعض املعلونات الةاصة بكم  .2

 املدطية، البرمد الالكتروني، بلد الحصو      شهادة اليوالور ا، املدتسة، الخ. . 

الذل كم،  ب تسجيلكم باملنصة وكوافيكم،  بر البرمد الالكترونيك وج إلادارة بمعالجة طل .3

، بإشعار متامن إتم املستخدج والمة السي لولوج املنصة أو إ الج بيفض تعيئت  باالتتمارة

يجب عليكم الاحتفاظ بعناية باسم املستخدم  طليكم جل  الة  دج قيو  طلب المسجيل.

لوج لفضائكم الشخص ي للترشيح طوال وكلمة السر ألنكم مدعون الستخدامهما للو 

 مسلسل الترشيح والانتقاء.

 مالحظة هامة:

ال تعتبر طلب تسجيلكم باملنصة نهاليا إال بعد كوصل إلادارة،  بر البرمد إلالكتروني 

(bac.tawjihi@enssup.gov.ma الوثالج املللوبة جل آلا ا  املحددة   بمل  كيشيحكم نتامنا لجميع

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

 في حالة نسيان حسابكم الالكتروني:

 قيانكم بمسجيل الدخو  و دج كمكنكم نن الولوج لحسابكم الالكتروني، فيتعين  ليكم:جل  الة 

 الةال بمسجيل الدخو .الاغ      "نسيان  سا " جل الفاا   .1

التل تتبهي     الاتتمارة أطتم نلاليون إدخا  رنز نسار أو اليقم الوطنل لللالب جل  .2

نن كوا د املي ح جل قا دة املعليات، تيللب النباج املعلوناتي ننكم  تأكدالبعد . شاشتكم

والن   املحصل  ليها جل اللغتين العيبية والفينسية جل  الجدمدتعيئة بي دكم الالكتروني 

 .أو الجهول  الانتحان الوطنل

لولوج  باتم املستخدج والمة السي ونوافاككم نن  دمد  قيو  تغيير  سابكم الالكترونيمتم  .3

 .جل الاتتمارة التأكد نن صحة املعلونات املعيأةفاالكم الةال باملنصة بعد 

 

  

mailto:bac.tawjihi@enssup.gov.ma


11 

 

يوليوز  22يونيو و 22ما بين : الترشيحا  ) التعبير عن رغبا  الترشيح( الثانية: ادخالاملرحلة 

2222 

بعد كوصلكم باملعلونات الةاصة بمسجيل دخولكم للمنصة، املي و إدخا  إتم املستخدج والمة 

والشيوع  السي الةاصة بكم بالفاا  املخصص لمسجيل الدخو  ثم الاغ      "تسجيل الدخو "

 الترشيح  بر امليا ل التالية:عيير  ن رنيات تجل ال

نياشية بعد أو   ملية تسجيل دخو  للمنصة، أطتم نلاليون بتأكيد اطال كم ونواف تكم  .1

 ؛"ميثاق حقوق وواجبا  املرشح"    

، تتلجون لفاالكم الةال الذل مام ألاراان التالية: تسجيل الدخو  بعد ط ا   ملية  .2

 ؛ترشيحاتي، اقتراحا  الولوج وإشعارا 

ارا نن اليوج الاو  نن كار خ التعيير  ن رنيات الترشيح، ممكنكم اليحث جل ركن ا تي .3

بول كوو ن ) سب  املتعل ة بنا      نعامير ال يو   املتا ة لكم"كيشيحاتي"  ن التوو نات 

 نسلك اليوالور ا ، باتتخداج نعامير اليحث )طوع املدتسة ، املدمنة، الجانعة..... ؛

التل ث، ممكنكم اضافة رنيات الترشيح  ن طي ج اطت ا  التوو نات نن خال   مليات اليح  .4

 "؛"اضافةجل  دو  اليحث، والاغ      تهمكم 

التار خ  قيلإلغا  التوو نات املختارة وذلك  أو كيكيب تغيير ممكنكم  "ترشيحاتي"جل  دو   .2

 طتها  التعيير  ن رنيات الترشيح.املحدد ال 

 هامة: ا مالحظ

     أكثر. 02    ألاقل و كوو نا 02تسمح املنصة باختيار  -

وكيكيب التوو نات نن طفس طو ية املدتسات أو املزج بين كوو نات نن  اختيار ممكن للمتر ح  -

 ندتسات نختلفة جل طفس الاللحة.

 كن للمتر ح تغيير اللحة وكيكيب الاختيارات قيل اط اا  آخي أ ل إلدخا  الاختيارات.مم -

أن ننصة بم ب التذكير جل وذا الصدد، كيكيب اختيارات التوو ن أومية كييرة. ومكمسال  -

"كو ي.ل" تعتمد الاختيار ألاو  لول نتر ح جل  ملية كيكيب املتر حين بنا      الاتتح ال. وجل 

 الة  دج كمكن املتر ح نن الحصو      ن عد جل اختياره ألاو ، متم الاطت ا  إل  الاختيار 

 ذا دواليك.الثاني ووك

جل  الة كمكن املتر ح نن الحصو      ن عد جل أل اختيار نن اختياراك ، متم إلغا   ميع  -

 الينيات التل ك ل وذا الاختيار جل التركيب بشول اوكوناكيوي ونهائي.

  2222غشت  24: ابتداء من الاجابة عن مقترحا  الولوج الثالثة:املرحلة  

نوافاة املتر ح  كتم ،تكميلية ال املي لة أو  تان ألاول  أو الثاطيةتاتياملي لتان ألا خال  ال ني لة )

بم تر  وا د للولوج. و تعلج الاني بأفال تعيين نمكن بمدتسة او كوو ن وذلك بنا      الاختيارات 

 .واملعد  املحمسب لالطت ا  جل ال كوو ن الترشيحالتعيير  ن رنيات املعبر  نها جل ني لة 
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    التوو ن الذل كم اطت اؤكم ممكنكم الاطالع ، ال يو  ن تر ات  التار خ املحدد لعيضا تيارا نن 

 اقترا  الولوج".نن خال  ركن "لولو   

تثبي، ن تر ات خال  املدة الزننية املحددة ل متو ب  ليكم الا ابة،  بر املنصة     "اقترا  الولوج"،

   وا  وا د نن الا وبة التالية:، باختيار ال يو  

 املقدم:أقبل بشكل نهائي املقترح  (1

باختياركم وذا الجوا ، كدكدون ن تر  ال يو  امل دج نن طيف املنصة إلالكتروطية، و تم 

حجز ن عد لكم باملدتسة واملسلك امل تر ين، نع اشتراط امداع شهادة اليااالور ا الاصلية 

واهذا كنت.ل  ملية كيشيحكم جل باملدتسة امل تر ة قيل اطتها  آلا ا  املحددة إلمداع املل . 

 وذه املي لة دون امليور ال  املي لة التالية.

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

باختياركم وذا الجوا ، ك يلون ن تر  ال يو  امل دج نن طيف املنصة إلالكتروطية، نع 

، واهذا كحجز لكم املنصة التاليةا  فال جل ني لة الاطت أالا تفاظ بالترشيح لعيض 

 بتكم     ن تر  املي لة املوالية.إلالكتروطية ن عدا باملدتسة واملسلك امل تر ين ال  نامة ا ا

 الترشيح:أرفض مقترح الولوج املقدم وأغادر نهائيا مسلسل  (3

باختياركم وذا الجوا ، كيفاون ن تر  ال يو  امل دج نن طيف املنصة إلالكتروطية، 

 وكدكدون التخ ل النهائي  ن  ميع طليات الترشيح املتعل ة بعملية الاطت ا  بمختل  نيا لها

 .)ألاتاتية والتكميلية 

     ر ح امليكية قيل الاختيار الذل كحصل في تاختيارات امل"اختيارا  في الانتظار" متامن فاا  

جل وذا الفاا  التوو نات التل ممكن ختيارات الواردة الا  شمل. وتجل اللحة كيشيحاك  ن تر  للولوج

"     الولوج املقدم ولكن أحتفظ بترشيحي ألي اقتراح أفضل مقترحأقبل للمتر ح، الذل أ ا   "

ن تر  الولوج، أن محصل فيها     ن تر ات للولوج جل امليا ل املوالية، بنا      الاتتح ال، جل  الة 

 شغور ن ا د جل وذه التوو نات. 

 ة:هام ا مالحظ

ن تر ات تغيير الجوا   ن اقترا  الولوج خال  الفترة املحددة لإل ابة  ن  للمتر ح ممكن -

ك وا   ولوج جل ال ني لة. وتعتمد املنصة آخي  وا  للمتر ح قيل اط اا  وذه الفترةال

 وال مكمن قيو  أل طلب لتغيير الجوا  بعد ذلك. نهائي

وم  م فيهاهاليوالور ا ألاصلية جل املدتسة التل كم قيولشهادة ن بإمداع و لالياملتر حون امل -

 ." قبل بشكل نهائي املقترح املقدم"أ  ف   املي حون الذمن أ ابوا

 ب التذكير أن أ وبة املتر حين مل تر ات الولوج جل املي لة التكميلية ك تصي      وابين م -

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

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

  .نهائي للمقترح املقدمبمثابة رفض  ،لذلك آلاجال املحددة

متم إمداع شهادة اليوالور ا ألاصلية جل املدتسة املعنية جل آلا ا  املحددة لذلك جل ال   -

 ني لة.

 ترة املحددة لذلك في كل مرحلةفالرابعة: إيداع ملف التسجيل: خالل ال رحلةامل

، أطتم ند وون "" أقيل بشول نهائي امل تر  امل دج جل  الة كأكيد ن تر  ال يو  واختياركم لجوا 

جل إ دى  إلمداع شهادة اليااالور ا الاصلية باملدتسة امل تر ة قيل اطتها  آلا ا  املحددة لذلك

 .املي لتين ألاتاتيتين أو جل املي لة التكميلية

 املرحلة الخامسة: التسجيل إلاداري باملؤسسة الجامعية املعنية

الجانعية النهائي باملدتسة  إلادارل  ا يا ات المسجيل كماج ملية الاطت ا ، أطتم ند وون إلجل نهامة 

نع إلادال  ب ميع اليياطات والوثالج التل كللبها  داخل آلا ا  املحددة لذلك التل كم قيولكم للدراتة اها

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

 

 ةالجامع

املدرسة الوطنية 

العليا للفنون 

 واملهن

 والفاكن الهاتف املوقع الالكتروني العنوان البريدي

  انعة 

 إتما يلنوالل 

 نكناس

 نكناس

 0ني ان 

ل. : 
-املنصور 37202

 نكناس

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 

  انعة 

الحسن الثاني 

 الدار اليياا 

 الدار اليياا 
 شارع النيل372

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

