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 املدارس الوطنية للتجارة والتسيريولوج 
 1025 -1024امعية اجلبرسم السنة 

 

 أهداف التكوين وخصوصيات  – 2
 

تهدف املدارس الوطنية للتجارة والتسيري إىل تكوين أطر مؤهلة متوفرة على خربات تتنية 

 جتماعية الوطنية واجلهوية.القتصادية واالمتكنها من التكيف مع متطلبات التنمية اعالية 
 

ويعتمد التكوين بهذه املدارس على نظام بيداغوجي حديث يهتم يف ةات الوقت بتلتني املعارف 

يف  للتتنيات املختلفةالتكوينات أهمية خاصة  يولذلك تول .واملهارات وبتنمية الشخصية

 ملعلوماتية والدراسات امليدانية والتداريب إضافة إىل اللغات والتواصل.واالتجارة والتسيري 

 

 عدد املتاعد – 2
 

 التالي:ك 0215-0214 امعيةبرسم السنة اجلعدد املتاعد  حدد
 

 المدارس الوطنية للتجارة والتسيير
 عدد المقاعد

 المجموع السنة الثالثة والرابعة السنة األولى

 008 08 300 سطات

 008 08 088 أكادير

 008 08 088 طنجة

 048 08 068 مراكش

 007 57 150 وجدة

 098 08 210 التنيطرة

 225 75 078 اجلديدة

 190 70 008 فاس

 098 08 310 الدارالبيضاء

 2700 700 2000 المجموع

 

 مدة الدراسة والشهادة املخولة – 3
 

حيرز  فصول()عشرة  سنوات مخس الدراسة باملدارس الوطنية للتجارة والتسيري مدة تستغرق

 ".الوطنية للتجارة والتسيري رسااملد دبلومالطالب الناجح بعدها على "
 

هي مبثابة فصول حتضريية للدراسات العليا و ،جذعا مشرتكا الفصول األربعة األوىل تشكل

ختيار واال اخلامس والسادس جذعا مشرتكا للتحديديشكل الفصالن و .يف التجارة والتسيري

وخيصص الفصل العاشر للتدريب ، للتخصصأما الفصل السابع والثامن والتاسع فهي فصول 

 ومشروع نهاية الدراسة.



3 

 

 دراستهم مبجموعة من التداريب :يتوم الطلبة خالل كما 

 .خالل الفصل السادسلالستئناس  تدريب -

 .ثامنخالل الفصل ال للتعمق تدريب -

يتوج مبشروع نهاية الدراسة  )الفصل العاشر(مهين على مدى فصل كامل  تدريب -

(PFE). 

 

 على املسلكني التاليني: 0214-0213السنة اجلامعية وقد تشكل العرض الرتبوي برسم 
 
 : ، يشتمل على االختيارات التاليةالتجارة مسلك –أ 

 التجارة العاملية-

 اإلعالن التجاري والتواصل-

 التسويق والنشاط التجاري-

 ناءتدبري العالقة مع الزب -
 
 ، يشتمل على االختيارات التالية :التسيري مسلك –ب 

 التسيري املالي واحملاسيب-

 تدبري املوارد البشرية-

 التدقيق ومراقبة التسيري-
 

واملزمع فتحها  0214سالك التكوين املعتمدة برسم دورة النهائية ملئحة اللاوسيتم اإلعالن عن 

يف املواقع اإللكرتونية للمدارس الوطنية للتجارة  0215-0214خالل السنة اجلامعية املتبلة 

 والتسيري.

 

 شروط الرتشيح – 4
 
 : لدبلوم املدارس الوطنية للتجارة والتسيرينة األوىل لسالوج و-أ

للتجارة والتسيري عن لمدارس الوطنية ل نة األوىللسامن الفصل األول  يتم التبول لولوج

طريق اجتياز مباراة مفتوحة يف وج  حاملي باكالوريا التعليم الثانوي يف إحدى التخصصات 

 املؤهلة لولوج هذه املدارس.
 
 : املباراة عرب املراحل التاليةهذه  متر

انتتاء أولي عن طريق االستحتاق بناء على املعدل العام احملصل علي  يف  -

يساوي على  ميكن من حصر عدد من املرتشحنياكالوريا ونوع الب الباكالوريا

 كل مؤسسة.أضعاف عدد املتاعد املفتوحة بأربعة  األقل
 

 .(TAFEM) سيرياختبار التبول للتكوين يف التكتابي: اختبار  -
 

الوطنية للتجارة والتسيري أن يكون مسجال  يشرتط يف املرتشح الجتياز مباراة ولوج املدارس

، باكالورياحاصال على شهادة ال أو ،0214-0213لسنة  باكالورياالسلك من  النهائيةبالسنة 

 : يف إحدى الشعب التالية
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 بنظام ماقبل اإلصالح : شهادة البكالوريا 

 العلوم االقتصادية 

 تتنيات التسيري احملاسبيت 

 تتنيات التسيري اإلداري 

 أ( العلوم الرياضية( 

 )العلوم الرياضية )ب 

 العلوم التجريبية 
 

 بالنظام اجلديد شهادة البكالوريا : 

 العلوم التجريبية ةشعب 

  زيائيةيالفمسلك العلوم 

 مسلك علوم احلياة واألرض 

 مسلك العلوم الزراعية 

 الرياضية شعبة العلوم 

 أ( الرياضية مسلك العلوم( 

 الرياضية )ب( مسلك العلوم 

 شعبة العلوم اإلقتصادية والتدبري 

 مسلك العلوم اإلقتصادية 

  تيااحملاسبمسلك علوم التدبري 

 

 : على مستوى الفصل اخلامس لوج املدارس الوطنية للتجارة والتسيريو-ب

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

 :الفصل اخلامس للمدارس الوطنية للتجارة والتسيري

  أوما يعادهلا الشهادات التالية وج  حامليعن طريق اجتياز مباراة مفتوحة يف : 

 دبلوم الدراسات اجلامعية العامة (DEUG) 

 االدبلوم اجلامعي للتكنولوجي  (DUT) 

 العالي شهادة التتين (BTS) 
 

  تالمذة يف وج   فتوحةامل ريدبالت مدارسالوطنية لولوج  باراةاملعن طريق اجتياز

من  لسنتني كاملتني نياملستوف التجارة"و قتصادال"امسلك  ،األقسام التحضريية

 .(Attestation d’admissibilité) شهادة االستحتاقب نيالتكوين متوجت

لولوج الفصل اخلامس للمدارس الوطنية للتجارة  اإلجراءات اخلاصة بالرتشيحوحتدد 

 نية وتنشر مبواقعها اإللكرتونية.والتسيري من طرف املؤسسات املع

 

 : سابععلى مستوى الفصل ال الوطنية للتجارة والتسيريلوج املدارس و-ج

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

عن طريق اجتياز مباراة مفتوحة يف وج   الفصل السابع للمدارس الوطنية للتجارة والتسيري

 .يعادهلا ما أوالتدبري  وأجازة يف االقتصاد اإل حاملي
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للمدارس الوطنية للتجارة  بعاسلولوج الفصل ال اإلجراءات اخلاصة بالرتشيحوحتدد 

 والتسيري من طرف املؤسسات املعنية وتنشر مبواقعها اإللكرتونية.

 
 نة األوىللسا لوجلواإلجراءات اخلاصة بالرتشيح  – 5

 لدبلوم املدارس الوطنية للتجارة والتسيري
 

يف اجتياز مباراة ولوج املدارس الوطنية للتجارة والتسيري  املرتشحني الراغبنييتعني على 

 وةلك خالل ،www.tafem.maاإللكرتونية اخلاصة باملباراة على البوابة  تسجيل ترشيحهم

على  يتعنيو ،. هذا4102 زيوولي 20 خلميساو 4102يونيو  02 ثننياال بنيالفرتة املمتدة ما 

اختيار وترتيب املدارس املراد الولوج إليها من بني املدارس التسعة ، خالل هذه املدة، كل مرتشح

ومراكش ووجدة والتنيطرة واجلديدة  طنجةو سطاتو أكادير) طلب املشاركةأثناء تعبئة 

بعد انتضاء هذه املدة، الميكن ألي مرتشح التسجيل أو تغيري و وفاس والدارالبيضاء(.

 اختيارات .

تعبريا من  يعترب ، ؤسسة من املؤسسات التسعاملرتشح مل أن عدم اختيار إىل در اإلشارةجتهذا، و

 .رغم اجتيازه لالختبار الكتابي بنجاحويتصي  من ولوجها  بهاعن عدم رغبت  يف االلتحاق 

إيداع  ، فيتعني عليهمشهادة الباكالوريا األجنبيةعلى  لنيصالمرتشحني احلل النسبةبأما 

واستمارة تسجيلهم يف البوابة اإللكرتونية  الشهادة وكذا كشف نتطهمنسخة من هذه 

 وةلك قبل تجارة والتسيري،وطنية لليف أقرب مدرسة  ونسخة من بطاقة التعريف الوطنية

 .4102 يوليوز 25 الثالثاء تاريخ
 

بعد النجاح يف مباراة  الوطنية للتجارة والتسيري رسااملدلولوج إحدى ويتم التبول النهائي 

 : تنيمرحل عربالولوج اليت تتم 
 

انتتاء متهيدي للمرتشحني يتم باعتبار درجات االستحتاق على أساس املعدل العام  -

، وسيتم اإلعالن عن ونوع الباكالوريا الثانويالتعليم  باكالوريااحملصل علي  يف 

ى البوابة اإللكرتونية اخلاصة باملباراة عل 4102يوليوز  11 ثالثاءاليوم  نتائج 

www.tafem.ma. 
 

 كتابيالختبار طبع بطاقة االستدعاء الجتياز اال ،ويتعني على كل مرتشح مت انتتاؤه

على البوابة اإللكرتونية. وحتتوي هذه البطاقة خصوصا على املعلومات املتعلتة 

 الجتياز هذا االختبار.وكذا الوثائق الالزم تتدميها  ،ركز االختبار الكتابيمب

 

على شكل استمارة متعددة  ين مت انتتاؤهمذبالنسبة للمرتشحني ال اختبار كتابي -

 ، وسيتم تنظيم  يوم(TAFEMيف التسيري  للتكوينالتبول االختيارات )اختبار 

ختبار االتم مراعاة الترب اجلغرايف يف حتديد مركز وست 4102 يوليوز 41 ميساخل

 وةلك حسب االستحتاق. ،املبني يف بطاقة االستدعاء كتابيال
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ويتعني على كل مرتشح احلضور إىل مركز االختبار الكتابي مرفوقا ببطاقة 

التعريف الوطنية وبطاقة استدعائ  الجتياز االختبار. وجتدر اإلشارة إىل أن هذه 

جتياز تعترب إجبارية ال )بطاقة التعريف الوطنية وبطاقة االستدعاء(الوثائق 

 .كتابيالختبار اال

 

 اإلعالن عن النتائج – 6
 

مرتبني  املرتشحني املتبولني بصفة نهائية الئحة عن 4102يوليوز  61سبت ال يوميتم اإلعالن 

املرتشحني املسجلني يف عن وكذا  ،هموحسب اختيارات يف االختبار الكتابي االستحتاقحسب 

 .www.tafem.maالبوابة اإللكرتونية اخلاصة باملباراة  على الئحة االنتظار

 

 ني املرتشحني املتبولنييجراءات تعإ – 7

 ملدارس الوطنية للتجارة والتسيري على املعايرييف ا املتبولنيعملية تعيني املرتشحني تعتمد 

 التالية:

 .(TAFEM)سيري للتكوين يف الت اختبار التبولدرجة االستحتاق بناء على نتائج  -

 .على البوابة اإللكرتونية ترشيح عنها أثناء تسجيل اختيارات املرتشح املعرب  -

 عدد املتاعد املتوفرة يف كل مدرسة. -
 

على البوابة اإللكرتونية  وسيتم التسجيل النهائي يف املؤسسات يف الفرتة احملددة لذلك

www.tafem.ma سيريالتتجارة والوطنية للكرتونية للمدارس لاملواقع اإلأو عرب. 

وسيعوض كل مرتشح مت قبول  بصفة نهائية ومل يؤكد تسجيل  النهائي مبرتشح ورد امس  

 وةلك حسب االستحتاق.الوطنية يف الئحة االنتظار 

 

 :ملحوظة 

  يتعني على املرتشحني زيارة البوابة اإللكرتونيةwww.tafem.ma  بصفة منتظمة

وكذا  ،مباراة الولوججراءات الرتشيح وإوةلك لالطالع على معلومات أدق وأوفى حول 

 املتبولني وتسجيلهم النهائي يف املدارس. شحنيرتتعيني املجراءات إ

 ميكن كذلك االطالع على البوابة اإللكرتونية www.tafem.ma املواقع عرب

االلكرتوني على املوقع اجلامعة أو أو تجارة والتسيري الوطنية للكرتونية للمدارس لاال

  www.enssup.gov.maوتكوين األطر  التعليم العالي والبحث العلميلوزارة 
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 ارة والتسيريجعناوين املدارس الوطنية للت

 

 اجلامعة
املدرسة الوطنية 

 للتجارة والتسيري
 املوقع االلكرتوني العنوان الربيدي

-جامعة ابن زهر

 أكادير
 www.encg-agadir.ac.ma أكادير S/31ص.ب  أكادير

 جامعة احلسن

 سطات-األول
 www.encg-settat.ma سطات 656ص.ب  سطات

جامعة عبد املالك 

 تطوان-السعدي
 طنجة

 1055ص.ب 

 طنجة رئيسي
www.encgt.ma 

جامعة التاضي 

 مراكش-عياض
 مراكش

 3146ص.ب 

 مراكش-أمرشيش 

www.encg.ucam.ac.ma 

www.encgm.com 

جامعة حممد 

 وجدة-األول
 وجدة

  656ص.ب 

 وجدة
encgo.ump.ma 

 جامعة ابن

 التنيطرة-طفيل
 التنيطرة 1402 بص. التنيطرة

www.univ-ibntofail.ac.ma/encgk/ 

www.encgk.ac.ma 

جامعة شعيب 

 اجلديدة-الدكالي
 اجلديدة

  122ب ص.

 اجلديدة
www.encg-eljadida.ma 

جامعة سيدي 

-اهلل حممد بن عبد

 فاس

 فاس
 A -81 بص.

 فاس

www.usmba.ac.ma 

www.encg-usmba.ac.ma 

 

جامعة احلسن 

  الثاني

 الدارالبيضاء– احملمدية

 الدار البيضاء

  0105ب ص.

عني السبع 

 الدارالبيضاء

www.univh2m.ma 

www.encgcasa.ac.ma 

 

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

