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 جارة والتسييرولوج املدارس الوطنية للت

 6102-6102برسم السنة الجامعية 
 

 أهداف التكوين وخصوصياته .0

تهدف املدارس الوطنية للتجارة والتسيير إلى تكوين أطر مؤهلة متوفرة على خبرات تقنية عالية تمكنها من 

 التكيف مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية والجهوية.

املدارس على نظام بيداغوج  حديث يهتم ي  ةات الوقت بتلقين املعارف واملهارات ويعتمد التكوين بهاه 

وبتنمية الشخصية. ولالك تول  التكوينات أهمية خاصة للتقنيات املختلفة ي  التجارة والتسيير 

 واملعلوماتية والدراسات امليدانية والتداريب إضافة إلى اللغات والتواصل.
 

 عدد املقاعد. 2

 كالتال : 6102-6102ملقاعد برسم السنة الجامعية حدد عدد ا
 

املدارس الوطنية للتجارة 

 والتسيير

 عدد املقاعد

 املجموع السنة الثالثة والرابعة السنة ألاولى

 011 011 300 سطات

 011 011 011 أكادير

 011 011 011 طنجة

 621 011 021 مراكش

 601 01 150 وجدة

 001 011 210 القنيطرة

 601 01 051 ديدةالج

 601 01 051 فاس

 001 011 310 الدارالبيضاء

 011 - 011 الداخلة

 1111 021 6011 املجموع
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 مدة الدراسة والشهادة املخولة. 1

تستغرق مدة الدراسة باملدارس الوطنية للتجارة والتسيير خمس سنوات )عشرة فصول( يحرز الطالب 

 الوطنية للتجارة والتسيير". الناجح بعدها على "دبلوم املدارس

تشكل الفصول ألاربعة ألاولى جاعا مشتركا، وه  بمثابة فصول تحضيرية للدراسات العليا ي  التجارة 

والتسيير. ويشكل الفصالن الخامس والسادس جاعا مشتركا للتحديد والاختيار أما الفصل السابع 

 للتدريب ومشروع نهاية الدراسة. والثامن والتاسع فهي فصول للتخصص، ويخصص الفصل العاشر 

 :هاا وتنظم الدراسة باملدارس الوطنية للتجارة والتسيير ي  مسالك التكوين التالية

 ؛التجارة الدولية -

 ؛التسويق والعمل التجاري  -

 ؛إلاعالن التجاري والتواصل -

 ؛تدبير العالقة مع الزبناء -

 ؛التدقيق ومراقبة التسيير -

 ؛التدبير املال  واملحاسباتي -

 ؛دبير املوارد البشريةت -

 .التدبير اللوجنستي -

 ويقوم الطلبة خالل دراستهم بمجموعة من التداريب :

 تدريب لالستئناس خالل الفصل السادس. -

 تدريب للتعمق خالل الفصل الثامن. -

 .(PFE)يتوج بمشروع نهاية الدراسة  )الفصل العاشر(تدريب منهي على مدى فصل كامل  -

 : ملحوظة هامة

لى املسالك املعتمدة، يمكن للمدارس الوطنية للتجارة والتسيير فتح مسالك جديدة باإلضافة إ -

 .2201بعد اعتمادها خالل دورة 

سنتم إلاعالن عن الالئحة النهائية ملسالك التكوين املعتمدة واملفتوحة برسم السنة الجامعية  -

الوطنية للتجارة  وكاا البيانات الخاصة بها ي  املواقع إلالكترونية للمدارس 6102-6102

 والتسيير.

 

 شروط الترشيح.4

 . ولوج السنة ألاولى لدبلوم املدارس الوطنية للتجارة والتسيير:0.4

يتم القبول لولوج الفصل ألاول من السنة ألاولى للمدارس الوطنية للتجارة والتسيير عن طريق اجتياز 

 حدى التخصصات املؤهلة لولوج هاه املدارس.مباراة مفتوحة ي  وجه حامل  بكالوريا التعليم الثانوي ي  إ
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 تمر هاه املباراة عبر املراحل التالية:

ُن من حصر عدد املترشحين يساوي على ألاقل أربعة انتقاء تمهيدي،  - ِّ
 
عن طريق الاستحقاق، ُيَمك

واملعدل املحصل عليه  البكالورياأضعاف عدد املقاعد املفتوحة بكل مؤسسة، ويرتكز على نوع 

 عن طريق احتساب: البكالورياحانات ي  امت

 %27 للسنة الثانية املعدل العام للنقط املحصل عليها في الامتحان الوطني  من

 .البكالوريالسلك 

 %67 للسنة ألاولى املعدل العام للنقط املحصل عليها في الامتحان الجهوي  من

 .البكالوريالسلك 

 (.TAFEM) اختبار القبول للتكوين ي  التسيير اختبار كتابي: -

يشترط ي  املترشح الجتياز مباراة ولوج املدارس الوطنية للتجارة والتسيير أن يكون مسجال بالسنة النهائية 

 ، ي  إحدى الشعب التالية:البكالوريا، أو حاصال على شهادة 6102-6105لسنة  البكالوريامن سلك 

 قبل إلاصالح : شهادة البكالوريا بنظام ما -
 العلوم الاقتصادية 

 تقنيات التسيير املحاسبتي 

  تقنيات التسيير إلاداري 

 )العلوم الرياضية )أ 

 )العلوم الرياضية )ب 

 العلوم التجريبية 

 شهادة البكالوريا بالنظام الجديد : -
 شعبة العلوم التجريبية: 

 مسلك العلوم الفيزيائية 

 مسلك علوم الحياة وألارض 

 مسلك العلوم الزراعية 
 شعبة العلوم الرياضية: 

 العلوم الرياضية )أ( مسلك 

 )مسلك العلوم الرياضية )ب 
  والتدبير الاقتصاديةشعبة العلوم: 

  الاقتصاديةمسلك العلوم 

 مسلك علوم التدبير املحاسباتي 

 على مستوى الفصل الخامس:ر املدارس الوطنية للتجارة والتسيي. ولوج 6.4

من إمكانية ولوج الفصل  –لجسور بناء على نظام ا –يستفيد الطلبة املستوفون للمعارف املكتسبة 

 الخامس للمدارس الوطنية للتجارة والتسيير:
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 ما يعادلها: عن طريق اجتياز مباراة مفتوحة ي  وجه حامل  الشهادات التالية أو -
  دبلوم الدراسات الجامعية العامة(DEUG) 

  الدبلوم الجامع  للتكنولوجيا(DUT) 

   شهادة التقني العال(BTS) 

عن طريق اجتياز املباراة الوطنية لولوج مدارس التدبير املفتوحة ي  وجه تالماة ألاقسام  -

املستوفين لسنتين كاملتين من التكوين متوجتين  ،التحضيرية، مسلك "الاقتصاد والتجارة"

 .(Attestation d’admissibilité)بشهادة الاستحقاق 

الخامس للمدارس الوطنية للتجارة والتسيير من طرف وتحدد إلاجراءات الخاصة بالترشيح لولوج الفصل 

 املؤسسات املعنية وتنشر بمواقعها إلالكترونية.

 . ولوج املدارس الوطنية للتجارة والتسيير على مستوى الفصل السابع :1.4

من إمكانية ولوج الفصل  –بناء على نظام الجسور  –يستفيد الطلبة املستوفون للمعارف املكتسبة 

لمدارس الوطنية للتجارة والتسيير عن طريق اجتياز مباراة مفتوحة ي  وجه حامل  إلاجازة ي  السابع ل

 الاقتصاد أو التدبير أو ما يعادلها.

وتحدد إلاجراءات الخاصة بالترشيح لولوج الفصل السابع للمدارس الوطنية للتجارة والتسيير من طرف 

 املؤسسات املعنية وتنشر بمواقعها إلالكترونية.

 

 إلاجراءات الخاصة بالترشيح لولوج السنة ألاولى. 7

 لدبلوم املدارس الوطنية للتجارة والتسيير

يتعين على املترشحين الراغبين ي  اجتياز مباراة ولوج املدارس الوطنية للتجارة والتسيير تسجيل ترشيحهم 

ما بين يوم ترة املمتدة ، وةلك خالل الفwww.tafem.ma :على البوابة إلالكترونية الخاصة باملباراة

هاا، ويجب على كل مترشح، خالل هاه الفترة،  .6102يوليوز  01ويوم ألاحد  6102ألاربعاء فاتح يونيو 

، أثناء تعبئة طلب املشاركة )أكادير وسطات وطنجة ومراكش املدارس العشر، حسب اختيارهترتنب 

وبعد انقضاء هاه الفترة، اليمكن ألي  ووجدة والقنيطرة والجديدة وفاس والدارالبيضاء والداخلة(.

 مترشح التسجيل أو تغيير اختياراته.

ألاجنبية، فيتعين عليهم إيداع نسخة من هاه  البكالورياأما بالنسبة للمترشحين الحاصلين على شهادة 

الشهادة وكاا كشف نقطهم واستمارة تسجيلهم ي  البوابة إلالكترونية ونسخة من بطاقة التعريف 

 .6102يوليوز  07الجمعة ي  أقرب مدرسة وطنية للتجارة والتسيير، وةلك قبل تاريخ  الوطنية

ويتم القبول النهائي لولوج إحدى املدارس الوطنية للتجارة والتسيير بعد النجاح ي  مباراة الولوج التي تتم 

 عبر مرحلتين:
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 املحتسب كما يل : املعدلو  الورياالبك نوعيرتكز على  ،الاستحقاق، على أساس للمترشحين انتقاء تمهيدي

 27%  البكالوريا لسلك للسنة الثانيةالامتحان الوطني  املعدل العام للنقط املحصل عليها فيمن. 

 67%  البكالوريالسلك للسنة ألاولى الجهوي الامتحان  املعدل العام للنقط املحصل عليها فيمن. 

على البوابة إلالكترونية الخاصة باملباراة:  2610يوليوز  16 السبتيوم وسنتم إلاعالن عن نتائجه 

www.tafem.ma. 

ويتعين على كل مترشح تم انتقاؤه، طبع بطاقة الاستدعاء الجتياز الاختبار الكتابي على البوابة 

على املعلومات املتعلقة بمركز الاختبار الكتابي وكاا  ،خصوصا ،إلالكترونية. وتحتوي هاه البطاقة

 يمها الجتياز هاا الاختبار.الوثائق الالزم تقد

بالنسبة للمترشحين الاين تم انتقاؤهم على شكل استمارة متعددة الاختيارات  اختبار كتابي -

وستتم  6102يوليوز  76 الاثنينيوم (، وسنتم تنظيمه TAFEM)اختبار القبول للتكوين ي  التسيير 

ن ي  بطاقة الاستدعاء، وةلك حسب مراعاة القرب الجغراي  ي  تحديد مركز الاختبار الكتابي املبي

 الاستحقاق.

ويتعين على كل مترشح الحضور إلى مركز الاختبار الكتابي مرفوقا ببطاقة التعريف الوطنية وبطاقة 

بطاقة التعريف الوطنية وبطاقة (استدعائه الجتياز الاختبار. وتجدر إلاشارة إلى أن هاه الوثائق 

 ختبار الكتابي.تعتبر إجبارية الجتياز الا  )الاستدعاء

 

 إلاعالن عن النتائج. 2

عن الئحة املترشحين املقبولين بصفة نهائية مرتبين حسب  6102يوليوز  26ربعاءألا يتم إلاعالن يوم 

الاستحقاق ي  الاختبار الكتابي وحسب اختياراتهم، وكاا عن املترشحين املسجلين ي  الئحة الانتظار على 

 .www.tafem.ma :ملباراةالبوابة إلالكترونية الخاصة با

 

 إجراءات تعيين املترشحين املقبولين. 2

 تعتمد عملية تعيين املترشحين املقبولين ي  املدارس الوطنية للتجارة والتسيير على املعايير التالية:

 (.TAFEMدرجة الاستحقاق بناء على نتائج اختبار القبول للتكوين ي  التسيير ) -

 عبر عنها أثناء تسجيل ترشيحه على البوابة إلالكترونية.اختيارات املترشح العشرة امل -

 عدد املقاعد املتوفرة ي  كل مدرسة. -

 www.tafem.maوسنتم التسجيل النهائي ي  املؤسسات ي  الفترة املحددة لالك على البوابة إلالكترونية 

 أو عبر املواقع إلالكترونية للمدارس الوطنية للتجارة والتسيير.

ح تم قبوله بصفة نهائية ولم يؤكد تسجيله النهائي بمترشح ورد اسمه ي  الئحة وسيعوض كل مترش

 الانتظار الوطنية وةلك حسب الاستحقاق.
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 :ملحوظة 

  يتعين على املترشحين زيارة البوابة إلالكترونيةwww.tafem.ma  بصفة منتظمة وةلك لالطالع

لوج، وكاا إجراءات تعيين على معلومات أدق وأويى حول إجراءات الترشيح ومباراة الو 

 املترشحين املقبولين وتسجيلهم النهائي ي  املدارس.

  يمكن كالك الاطالع على البوابة إلالكترونيةwww.tafem.ma  عبر املواقع الالكترونية

للمدارس الوطنية للتجارة والتسيير أو الجامعة أو على املوقع الالكتروني لوزارة التعليم العال  

 .www.enssup.gov.maوتكوين ألاطر  والبحث العلمي
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 عناوين املدارس الوطنية للتجارة والتسيير
 

 الجامعة
املدرسة الوطنية 

 للتجارة والتسيير
 املوقع الالكتروني العنوان البريدي

 جامعة ابن زهر

 أكادير

 www.encg-agadir.ac.ma أكادير S/02ص.ب  أكادير

 www.encg-dakhla.ac.ma الداخلة 062ص.ب  الداخلة

-جامعة الحسن ألاول 

 سطات
 www.encg-settat.ma سطات 256ص.ب  سطات

جامعة عبد املالك 

 تطوان-السعدي
 طنجة

 0655ص.ب 

 طنجة رئنس ي
www.encgt.ma 

جامعة القاض ي 

 مراكش-عياض
 مراكش

 0206ص.ب 

 مراكش-أمرشنش 

www.encg.ucam.ac.ma 

www.encgm.com 

-ألاول جامعة محمد 

 وجدة
 وجدة

 256ص.ب 

 وجدة
encgo.ump.ma 

-جامعة ابن طفيل

 القنيطرة
 القنيطرة

  0061ص.ب 

 القنيطرة
encg.uit.ac.ma 

-الدكال جامعة شعيب 

 الجديدة
 الجديدة

 122ص.ب 

 الجديدة
www.encgj.ucd.ac.ma 

محمد  جامعة سيدي 

 فاسبن عبد هللا 
 فاس

  A-81ص.ب

 فاس

www.usmba.ac.ma 

www.encgf-usmba.ac.ma 

 

جامعة الحسن 

 الدار البيضاء-الثاني
 الدار البيضاء

 6265ص.ب 

عين السبع 

 الدارالبيضاء

www.uh2c.ma 

www.encgcasa.ac.ma 

 

http://www.encg.ucam.ac.ma/
http://www.encg.ucam.ac.ma/

