
 مقال تعريفي حول المدرسة الوطنية العليــا للتكنولوجيا 
 محمد األمين دينار اعداد:

يتطرق هذا المقال الى التعريف بالمدرسة لحاملي شهادة البكالوريا وذلك بتقديم معلومات حول هذا التخصص إضافة الى  

بالمدرسة، سبر آراء الطلبة وتجربتي الشخصية في اإلجابة على التساؤالت الشائعة وذلك بناء على ما ورد في الموقع الخاص 

 المدرسة.

 

 

 

 

 

 

 *** نبذة عن التخصص  ***

وذلك في اطار استراتيجية تهدف الى تطوير العالقات بين قطاع  2009سنة   ENSTتأسست المدرسة العليا للتكنولوجيا 

 لقيادةاعداد خريجين في مختلف المجاالت التكنولوجية  , حيث تعمل المدرسة علىالتعليم العالي و القطاع االجتماعي و االقتصادي

 الشركات في العمل الحتياجات تستجيب عليا, و إطارات التكنولوجي البحثي النشاط وتطوير التكنولوجي واالبتكار البحث أنشطة

 بأنواعها.

حيث السنة األولى جذع  LMDهو نظام نظام الدراسة والى غاية السنة الماضية كان  2009منذ افتتاح المدرسة سنة 

مشترك وفي السنتين الثانية والثالثة يلتحق الطالب بإحدى التخصصات األربع لينتهي هذا الطور بإعداد مشروع تخرج للحصول 

على شهادة ليسانس وبعدها يلتحق الطالب بالطور الثاني )ماستر( دون المرور بمسابقة الدخول ويختتم بحصول على شهادة الماستر 

 مناقشة مذكرة التخرج.  بعد

طور ال :طوران أما بعد صدور المنشور الوزاري األخير فقد تغير النظام الدراسي الى نظام المدارس التحضيرية حيث هنالك

 .ور العاليلطلليمر  مسابقة وطنيةالتحضري فيه سنتين من دراسة بعدها يجتاز الطالب 



 

 معدالت القبول في السنوات الماضية:
معدالت التسجيل في المدرسة يكون وطني لوجود مدرسة واحدة فقط على مستوى العاصمة وبالنسبة لمعدالت القبول فنكتفي بذكر 

 األخيرة: 5سنوات لا

 14,78علوم تجريبية:          13,81تقني رياضي ورياضيات:  – 2016

 15,22علوم تجريبية:          14,36تقني رياضي ورياضيات:  – 2015

 14,78علوم تجريبية:          13,68تقني رياضي ورياضيات:  – 2014

 14,74علوم تجريبية:         13,76تقني رياضي ورياضيات:   – 2013

 15,52علوم تجريبية:          14,64تقني رياضي ورياضيات:  – 2012

 سنستعرض فيما يلي الشعب الثانوية الموجودة في المدرسة ...و *

 العلوم مجال في المشتركة األساسية دراسة المفاهيم تعتمد على...  (GEII) ربائية واالعالم اآللي الصناعيالهندسة الكه -1

اآللية و الشبكات والالسلكية، السلكية اتصاالت) الكهربائية الهندسة للقطاع التخصصات جميع التي تغطيو والتكنولوجيا،

 نظمة االعالم اآللي الصناعي.واأل االلكترونيات مجال في مهنيينتكوين  هو تخصصال اهذ من الهدفو (.واألنظمة

 http://www.enst.dz/geii/formation.php المعلومات:لمزيد من 

 اإلنتاج حسينت خالل مناإلنجاز وذلك  إلى التصميم من األنشطة جميع يشمل... (GMP)واإلنتاجية الهندسة الميكانيكية  -2

 في والمهنية الفنية الدعم وظائفمهندسين من أحل  إعدادهذا التخصص تكوين يساهم في ، ويقترح القطاعات جميع في

 .والبحوث واإلنتاج التصميم مجاالت

 tion.phphttp://www.enst.dz/gmp/forma لمزيد من المعلومات:

 السلس التشغيل ضمانمن أجل استراتيجية  وظيفةتكوين مهندسين ذو  إلى تهدف...  (GMI)الهندسة الصناعية والصيانة  -3

تسيير لل جديدة أساليب ذلك لظهورو المستمر، التكنولوجي التطورمع  وثيقا ارتباطا رتبطهذا التخصص ي. اإلنتاج للمرافق

 اإلنتاج. تكاليف خفض إلى والحاجة ،الصناعي والصيانة

 http://www.enst.dz/gim/formation.php لمزيد من المعلومات:

. والنقل اللوجستية الخدمات بنشاط المتعلقة الوظائف لمختلف الطالب إعداد إلى تهدف...  (GLT) هندسة اللوجستيك والنقل -4

 المفاهيمية و هذا اعتمادا على األسس ,والسالمة(  والبيئة المدن وبين الحضرية)لها أيضا  المجاورة والتخصصات

 التي تلقوها خالل مسارهم الدراسي في هذا التخصص. واإلدارية التقنيةو التطبيقات  األدوات, والمنهجية

 http://www.enst.dz/glt/formation.php لمزيد من المعلومات:

 المواد المدروسة في السنة األولى:
المواد المدروسة في السنة األولى تنقسم الى بعض المواد األساسية كالرياضيات والفيزياء، وبعض المواد المنهجية 

كاإلحصاء والرسم الصناعي، االعالم اآللي وتكنلوجيا الميكانيك إضافة الى المواد االستكشافية كاإللكتروني والمحركات، اللغة 

http://www.enst.dz/Tronc_Commun/Programme-مزيد من التفاصيل: اإلنجليزية والتواصل )الفرنسية(. ول

S2.pdf-S1-L1-detaille 

ى الطالب وجود بعض المواد في السنة األولى والتي تكون المرتبطة بالشعب الثانوية )التخصصات( يسهل نوعا ما عل

 يه فكرة ولو بسيطة عن هذه التخصصات.طعملية االختيار حيث تع

 نبذة عن اإلمتحانات: 
 %50نهاية النصف الثاني والذي يمثل  وآخر فيبالنسبة لالمتحانات نجد امتحان نهائي بنهاية النصف األول من السنة 

  مرة و األعمال التطبيقية ان وجدت.ينقسم بين نقطة المراقبة المست ما تبقىمن معدل المادة و  %66 لى ا

في االمتحانات يختلف من تخصص الى تخصص و من أستاذ الى أستاذ حيث نجد النظام العادي و نظام  التنقيطالنظام المتبع في 

QCMو حتى نظامأ.QCS  معدل عام  الحصول علىنجاح الطالب حيث يستلزم نقاط إقصائية  و يجدر التنبيه الى أنه ليس هنالك

 في السنة. 10.00

 

 ***بعض األسئلة الشائعة  ***      

http://www.enst.dz/geii/formation.php
http://www.enst.dz/gmp/formation.php
http://www.enst.dz/gim/formation.php
http://www.enst.dz/glt/formation.php
http://www.enst.dz/Tronc_Commun/Programme-detaille-L1-S1-S2.pdf
http://www.enst.dz/Tronc_Commun/Programme-detaille-L1-S1-S2.pdf
http://www.enst.dz/Tronc_Commun/Programme-detaille-L1-S1-S2.pdf


 الدراسي؟ تحصيلي في وستقف عائقا مشكلة الفرنسية اللغة هل
ال تشكل عائقا امام التحصيل العلمي ألغلب طلبة المدرسة ألن أغلب المواد تعتمد على المصطلحات التقنية فقط التي  الفرنسية اللغة

مشكل مع اللغة الفرنسية بالطبع  والذين لديهمبالنسبة للطلبة الجدد الملتحقين بالمدرسة ... التعود عليها مع الممارسةيستطيع الطالب 

وتلقي الطلبة اآلخرين  واالحتكاك معلكن مع مرور الوقت  األكثر(أشهر على  3أو  )شهرينسيواجهون بعض الصعوبات في البداية 

 المهارة اللغوية الالزمة لمواصلة تحصيلهم العلمي.كتسبون سي)الشرح( األساتذة المساعدة من 

 حتى ينجح في هذا التخصص؟ لخصائص التي يجب التوفر في الطالبما هي ا
كلية على ما يتلقاه من  وعدم االعتمادالدروس  والتركيز معمن أجل النجاح في هذا التخصص يحتاج الطالب الى الصبر خاصة 

 وتعلم كل ما هو مرتبط بتخصصه ان أمكن.البحث اذ يجب عليه  فقط،األستاذة 

 ي هذا التخصص؟جخريـهل هناك فرص عمل ل
اذ أن فرص العمل  لألستاذة،العليا  للمدارسليس هنالك عقود لتشغيل المتخرجين أليا كما هو الحال بالنسبة بالنسبة لفرص العمل 

)مثال الواليات الكبرى التي تحتوي على عدة مناطق تعتمد على سوق الشغل بدرجة أكبر حيث تختلف الفرص حسب المنطقة 

 أكبر من الشركات تكون الفرص بها أكبر(. وبالتالي عددصناعية 

 ؟هل هناك فرصة لطالب لمواصلة دراسته في الخارج

 وأغلبهم لمبه الطلبة الذين التحقوا بالجامعات الفرنسية في السنوات الماضية  ال بأسيوجد عدد  الخارج،بالنسبة لمواصلة الدراسة في 

 يواجهوا أي مشاكل في التحصيل الدراسي هناك.

 هل تنصحني بدراسة هذا التخصص؟
 األمور بعض لتوضيح النقاط بعض أضيف أن ولكن أودال أستطيع أن أقول لك أن هذا هو أفضل اختصاص أو أسوء اختصاص لك 

 من الممكن أن تسهل لك االختيار ... التي

 .مع الوقت ولكنها تتحسن التطلعات عن عيدةفي المدرسة ب بيداغوجيةال هياكلفال عيوبه له التطور مرحلة في جديد امر ككل

)مثال  التخصصات كل مع يتناسب الالذي  مشترك جدعكان هنالك مشكل في السنة أولى  LMDبالنسبة للنظام القديم في المدرسة 

المرتقب للنظام هذه السنة من الممكن أن نشهد تحسن في البرنامج  ومع التغير( وتخصص صيانة ولوجستيك،تخصص النقل 

شهادة أغلب الطلبة... تبقى المدرسة جيدة من حيث التكوين وتمكين الطلبة من االحتكاك بالقطاع الصناعي حسب و. الدراسي

 )التربصات(.



 ****لمدرسة باللغة الفرنسية نبذة مختصرة عن ا *****


