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  المدارس الوطنية للتجارة والتسييرولوج 
 2010-2011برسم السنة الجامعية 

 
 أھداف التكوين وخصوصياته – 1

 
تھدف المدارس الوطنية للتجارة والتسيير إلى تكوين أطر مؤھلة متوفرة على خبرات تقنية 

  .اعية الوطنية والجھويةجتم*قتصادية وا*عالية تمكنھا من التكيف مع متطلبات التنمية ا
  

ويعتمد التكوين بھذه المدارس على نظام بيداغوجي حديث يھتم في ذات الوقت بتلقين 
للتقنيات المعارف والمھارات وبتنمية الشخصية، ولذلك تولي التكوينات أھمية خاصة 

إضافة إلى  لمعلوماتية والدراسات الميدانية والتداريبوافي التجارة والتسيير           المختلفة
  .اللغات والتواصل

  
  
  

 مدة الدراسة والشھادة المخولة – 3
 

 "سنوات خمس" فصول عشرة  الدراسة بالمدارس الوطنية للتجارة والتسيير مدة تستغرق
  ".الوطنية للتجارة والتسيير المدارس دبلوم"يحرز الطالب الناجح بعدھا على 

  
ھي بمثابة فصول تحضيرية للدراسات العليا و. اجذعا مشترك الفصول اNربعة اNولى تشكل

 واTختيار يشكل الفصSن الخامس والسادس جذعا مشتركا للتحديدفي التجارة والتسيير و
والفصول السابع والثامن والتاسع فصو* للتخصص ويخصص الفصل العاشر للتدريب 

  .ومشروع نھاية الدراسة
  

 : رة والتسيير في مسلكينبالمدارس الوطنية للتجاتنظم الدراسة ھذا و
 
 : ، ويشتمل على ا*ختيارات التاليةالتجارة مسلك –أ 

  التجارة العالمية-
  اTعSن التجاري والتواصل-
 التسويق والنشاط التجاري-
-Management de la relation Client قة مع الزبSناءتدبير الع. 

 
 :، ويشتمل على ا*ختيارات التالية التسيير مسلك –ب 

  التسيير المالي والمحاسبي-
  تدبير الموارد البشرية-
  التدقيق ومراقبة التسيير-

  
  : دراستھم بمجموعة من التداريبويقوم الطلبة خSل 

  .خSل الفصل السادسلSستئناس  تدريب -
  .خSل الفصل الثامن للتعمق تدريب -
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ة يتوج بمشروع نھاية الدراس )الفصل العاشر(مھني على مدى فصل كامل  تدريب -
(PFE). 

 
  شروط الترشيح – 4

 
  :دبلوم المدارس الوطنية للتجارة والتسييرلنة ا0ولى لساج لوو  - أ

دارس الوطنية للتجارة والتسيير عن لمل نة اNولىلسامن الفصل اNول  جيتم القبول لولو
التعليم الثانوي في إحدى التخصصات  طريق اجتياز مباراة مفتوحة في وجه حاملي باكالوريا

  .ة لولوج ھذه المدارسالمؤھل
  :المباراة عبر المراحل التاليةھذه  تمر

انتقاء أولي عن طريق ا*ستحقاق بناء على المعدل العام للنقط المحصل  -

يمكن من حصر عدد من  ونوع الباكالوريا عليھا في الباكالوريا

كل أضعاف عدد المقاعد المفتوحة بأربعة  يساوي على اNقل المترشحين

  .مؤسسة
  
  :انتقاء عبر مرحلتين -

  .)TAFEM( اختبار القبول اNولي للتكوين في التدبير −
 .مقابلة −

  
يشترط في المترشح *جتياز مباراة ولوج المدارس الوطنية للتجارة والتسيير أن يكون 

، في إحدى باكالورياأو حاصS على شھادة ال ،باكالورياسلك المن  الثانيةمسجS بالسنة 
  : الشعب التالية

  :بنظام ماقبل ا4ص3ح  شھادة البكالوريا −
 العلوم ا*قتصادية −
 تقنيات التسيير المحاسبتي −
 تقنيات التسيير اTداري −
 )أ( العلوم الرياضية −
 )ب(العلوم الرياضية  −
 العلوم التجريبية −
  

  : بالنظام الجديد شھادة البكالوريا −
  العلوم التجريبية ةشعب −

  زيائيةيالفمسلك العلوم  •
  اة واNرضمسلك علوم الحي •
 مسلك العلوم الزراعية •

  الرياضية شعبة العلوم −
  )أ( الرياضية مسلك العلوم •
 )ب(الرياضية  مسلك العلوم •

  شعبة العلوم اTقتصادية والتدبير −
  مسلك العلوم اTقتصادية •
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  تياالمحاسبمسلك علوم التدبير  •
 
  :على مستوى الفصل الخامس لوج المدارس الوطنية للتجارة والتسييرو  - ب

من إمكانية ولوج  –بناء على نظام الجسور  –الطلبة المستوفون للمعارف المكتسبة  ويستفيد
عن طريق اجتياز مباراة مفتوحة في وجه  الفصل الخامس للمدارس الوطنية للتجارة والتسيير

  : أوما يعادلھا الشھادات التالية حاملي
  

 في ا*قتصاد والتسيير اNقسام التحضيرية النجاح في  شھادة −
  (DEUG) وم الدراسات الجامعية العامةدبل −
 (DUT)  االدبلوم الجامعي للتكنولوجي −
  (BTS) العالي شھادة التقني −

  
لولوج الفصل الخامس للمدارس الوطنية للتجارة  اTجراءات الخاصة بالترشيحوتحدد 

  .نية وتنشر بمواقعھا اTلكترونيةوالتسيير من طرف المؤسسات المع
  
  :سابععلى مستوى الفصل ال للتجارة والتسييرلوج المدارس الوطنية و  - ت

من إمكانية ولوج  –بناء على نظام الجسور  –ويستفيد الطلبة المستوفون للمعارف المكتسبة 
عن طريق اجتياز مباراة مفتوحة في وجه  الفصل السابع للمدارس الوطنية للتجارة والتسيير

  .أوما يعادلھاوالتدبير أجازة في ا*قتصاد اT حاملي
  

للمدارس الوطنية للتجارة والتسيير  بعاسلولوج الفصل ال اTجراءات الخاصة بالترشيحوتحدد 
  .من طرف المؤسسات المعنية وتنشر بمواقعھا اTلكترونية

  
 نة ا0ولىلسا لوجلوا4جراءات الخاصة بالترشيح  – 5

  لدبلوم المدارس الوطنية للتجارة والتسيير 
 

المدرسة  إلى 0120يونيو  30 ربعاءا0 أقصاهأجل في يتعين على كل مترشح أن يبعث 
  : الوطنية للتجارة والتسيير التي يرغب في ا*لتحاق بھا بملف يتضمن

  
طلب المشاركة في المباراة محررا على مطبوع خاص يتسلمه المترشح من الثانوية  −

وع يتعين على المؤسسات استنساخ العدد الكافي من المطب(دراسته بھا التي يتابع 
ومن نيابة وزارة ) المرفق بھذه المذكرة ووضعه رھن إشارة التSمذة المعنيين

 بالنسبة للمترشحينوالتعليم العالي وتكوين اNطر والبحث العلمي التربية الوطنية 
أو  الذين يتابعون دراستھم الثانوية في مؤسسات التعليم الخاص غير المتمدرسين أو

 .Nنترنيتتحميله من مواقع المدارس على ا
 .نسخة من بطاقة التعريف الوطنية مصادق عليھا −

  
 اتالترشيحايداع ن للتجارة والتسيير بسطات ومراكش امكانية ان الوطنيتاوتقدم المدرست

  .ينا اTلكترونيمھيعبر اNنترنيت على موقع بإحداھما

  .شيحه بھاوتجدر اTشارة إلى أنه يتوجب على المترشح اختيار مدرسة واحدة Tيداع ملف تر
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  : ويتم القبول النھائي بالمدرسة بعد النجاح في مباراة الولوج التي تتم على ثSث مراحل

  
انتقاء تمھيدي للمترشحين يتم باعتبار درجات ا*ستحقاق على أساس المعدل العام  -

عن ، وسيتم اTعSن عن نتائجه  التعليم الثانوي باكالورياالمحصل عليھا في  للنقط
 طريق النشر الداخلي بالمؤسسة وبواسطة اNنترنيت بمواقع المؤسسات أو

 .الجامعات
 

على شكل استمارة متعددة  ين تم انتقاؤھمذبالنسبة للمترشحين ال اختبار كتابي -
 ، )TAFEMفي التسيير  للتكوين اختبار القبول اNولي(ا*ختيارات 

  
عن واسطة الملصقات وموقعھا أو موقع الجامعة على اNنترنيت بمدرسة كل  تعلن

 .نتائج ا*ختبار الكتابي
  

مقابلة اختبار شفوي للمترشحين الناجحين في ا*ختبار الكتابي على شكل  -
)ENTRETIEN(  لجنةمع 

 
  ا4ع3ن عن النتائج – 6

 
المترشحين المقبولين بصفة نھائية وكذا المترشحين المسجلين في *ئحة  كل مدرسةتخبر 

 .موقع المدرسة أو الجامعة على اNنترنيتو عن طريق النشر الداخلي بالمؤسسة ا*نتظار
  

وسيعوض كل مترشح تم قبوله بصفة نھائية ولم يؤكد تسجيله النھائي في الوقت الذي تحدده 
  .له المؤسسة، بمترشح ورد اسمه في *ئحة ا*نتظار وذلك حسب ا*ستحقاق

  



  6

  
 عناوين المدارس الوطنية للتجارة والتسيير

 

  الجامعة
المدرسة الوطنية 

  رللتجارة والتسيي
  اGلكتروني الموقع  العنوان البريدي

-جامعة ابن زھر
  أكادير

  أكادير
 S/37ب .ص

  أكادير
www.encg-agadir.ac.ma 

جامعة الحسن 
  سطات- اNول

  سطات
   658ب .ص

  سطات
www.encg-settat.ma 

جامعة عبد المالك 
  تطوان-السعدي

  طنجة
  1255ب .ص

  طنجة رئيسي
www.encgt.ma 

جامعة القاضي 
  مراكش-عياض

  مراكش
 3748ب .ص

 -  أمرشيش
  .مراكش

www.encg.ucam.ac.ma 

www.encgm.com  

- اNولجامعة محمد 
  وجدة

  وجدة
   658ب .ص

  .وجدة
encgo.ump.ma 

 

-جامعة ابن طفيل
  القنيطرة

  القنيطرة
 242ب .ص

  القنيطرة
www.univ-ibntofail.ac.ma 

جامعة شعيب 
  الجديدة- الدكالي

  الجديدة
   122ب .ص

  الجديدة
www.encg-eljadida.ma 

محمد جامعة سيدي 
  فاس- هللا بن عبد

  فاس
   2626ب .ص

  فاس
www.usmba.ac.ma 

جامعة الحسن 
   الثاني

  الدارالبيضاء-  المحمدية
  الدار البيضاء

   2725ب .ص
عين السبع 
  الدارالبيضاء

www.univh2m.ac.ma 

  


