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 والتسيرياملدارس الوطنية للتجارة ولوج 
 1023 -1021 برسم السنة اجلامعية

 

 أهداف التكوين وخصوصيات  – 2
 

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

 جتماعية الوطنية واجلهوية.القتصادية واالعالية متكنها من التكيف مع متطلبات التنمية ا
 

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

يف  للتتنيات املختلفةالتكوينات أهمية خاصة  يولذلك تول .واملهارات وبتنمية الشخصية

 ملعلوماتية والدراسات امليدانية والتداريب إضافة إىل اللغات والتواصل.واالتجارة والتسيري 

 

 عدد املتاعد – 2
 

 كالتالي: 0213-0210 برسم السنة اجلامعيةعدد املتاعد  حدد
 

 المدارس الوطنية للتجارة والتسيير
 عدد المقاعد

 المجموع السنة الرابعة السنة الثالثة السنة األولى

 063 03 03 033 سطات

 063 03 03 033 أكادير

 063 03 03 033 طنجة

 033 03 03 053 مراكش

 003 5 05 083 وجدة

 260 03 03 210 التنيطرة

 083 5 05 003 اجلديدة

 063 5 05 003 فاس

 063 03 03 033 الدارالبيضاء

 2460 115 345 2000 المجموع

 

 مدة الدراسة والشهادة املخولة – 3
 

حيرز  "سنوات مخس" فصولعشرة  الدراسة باملدارس الوطنية للتجارة والتسيري مدة تستغرق

 ".الوطنية للتجارة والتسيري ةاملدرس دبلومعلى "الطالب الناجح بعدها 
 

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

 ختيارواال يشكل الفصالن اخلامس والسادس جذعا مشرتكا للتحديدو .يف التجارة والتسيري

والفصول السابع والثامن والتاسع فصوال للتخصص وخيصص الفصل العاشر للتدريب 

 ومشروع نهاية الدراسة.
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 : باملدارس الوطنية للتجارة والتسيري يف مسلكنيتنظم الدراسة هذا و
 
 : ، ويشتمل على االختيارات التاليةالتجارة مسلك –أ 

 التجارة العاملية-

 اإلعالن التجاري والتواصل-

 التسويق والنشاط التجاري-

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

 التسيري املالي واحملاسيب-

 تدبري املوارد البشرية-

 التدقيق ومراقبة التسيري-
 

 : دراستهم مبجموعة من التداريبويتوم الطلبة خالل 

 .السادسخالل الفصل لالستئناس  تدريب -

 .خالل الفصل الثامن للتعمق تدريب -

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

(PFE). 

 

 شروط الرتشيح – 4
 
 : دبلوم املدارس الوطنية للتجارة والتسيريلنة األوىل لساج لوو - أ

للتجارة والتسيري عن دارس الوطنية لمل نة األوىللسامن الفصل األول  جيتم التبول لولو

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

 املؤهلة لولوج هذه املدارس.
 
 : املباراة عرب املراحل التاليةهذه  متر

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

يساوي على  ميكن من حصر عدد من املرتشحنيونوع الباكالوريا  الباكالوريا

 كل مؤسسة.أضعاف عدد املتاعد املفتوحة بأربعة  األقل
 

 : انتتاء عرب مرحلتني -

 اختبار التبول األولي للتكوين يف التدبري (TAFEM). 

 .متابلة 
 

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

، يف إحدى الشعب باكالورياأو حاصال على شهادة ال ،باكالورياسلك المن  الثانيةبالسنة 

 : التالية
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 بنظام ماقبل اإلصالح : شهادة البكالوريا 

 العلوم االقتصادية 

 يتتتنيات التسيري احملاسب 

 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 

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

 : أوما يعادهلا الشهادات التالية حاملي

 دبلوم الدراسات اجلامعية العامة (DEUG)  

 االدبلوم اجلامعي للتكنولوجي  (DUT) 

 العالي شهادة التتين (BTS) 
 

لولوج الفصل اخلامس للمدارس الوطنية للتجارة  اخلاصة بالرتشيحاإلجراءات وحتدد 

 نية وتنشر مبواقعها اإللكرتونية.والتسيري من طرف املؤسسات املع

 

 : سابععلى مستوى الفصل ال لوج املدارس الوطنية للتجارة والتسيريو - ت

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

 .ما يعادهلا أوالتدبري  وأجازة يف االقتصاد اإل حاملي
 

للمدارس الوطنية للتجارة  بعاسلولوج الفصل ال اإلجراءات اخلاصة بالرتشيحوحتدد 

 والتسيري من طرف املؤسسات املعنية وتنشر مبواقعها اإللكرتونية.
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 نة األوىللسا لوجلواإلجراءات اخلاصة بالرتشيح  – 5

 لدبلوم املدارس الوطنية للتجارة والتسيري
 

إىل املدرسة  1210يونيو  30سبت اليوم  أقصاهيف أجل يتعني على كل مرتشح أن يبعث 

 : بها مبلف يتضمن الوطنية للتجارة والتسيري اليت يرغب يف االلتحاق
 

  طلب املشاركة يف املباراة حمررا على مطبوع خاص يتسلم  املرتشح من الثانوية اليت

دراست  )يتعني على املؤسسات استنساخ العدد الكايف من املطبوع املرفق بهذه بها يتابع 

املعنيني( ومن نيابة وزارة الرتبية الوطنية املذكرة ووضع  رهن إشارة التالمذة 

الذين يتابعون دراستهم الثانوية يف مؤسسات  غري املتمدرسني أو بالنسبة للمرتشحني

 .أو حتميل  من مواقع املدارس على األنرتنيت التعليم اخلاص

 نسخة من بطاقة التعريف الوطنية. 

 
 اجلديدةو وطنجة والدارالبيضاء للتجارة والتسيري بسطات ومراكش املدارس الوطنية وتتدم

قعها األنرتنيت على مواعرب  بإحداها اتالرتشيحيداع إ مكانيةإ ووجدة والتنيطرة وأكادير

 .يةاإللكرتون

 .وجتدر اإلشارة إىل أن  يتوجب على املرتشح اختيار مدرسة واحدة إليداع ملف ترشيح  بها
 

 : النهائي باملدرسة بعد النجاح يف مباراة الولوج اليت تتم على ثالث مراحلويتم التبول 
 

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

، وسيتم اإلعالن عن نتائج  يوم التعليم الثانوي باكالوريااحملصل عليها يف  للنتط

النشر الداخلي باملؤسسة وبواسطة األنرتنيت عن طريق  1021يوليوز  13ثنني اإل

 .اجلامعات مبواقع املؤسسات أو

 

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

، وسيتم تنظيم  (TAFEMيف التسيري  للتكوين االختيارات )اختبار التبول األولي

 .1021 يوليوز 51 ربعاءاأل يوم
 

امللصتات وموقعها أو موقع  واسطةب 1021 يوليوز 12معة اجل يوممدرسة كل  تعلن

 .عن نتائج االختبار الكتابياجلامعة على األنرتنيت 
 

متابلة اختبار شفوي للمرتشحني الناجحني يف االختبار الكتابي على شكل  -

(ENTRETIEN)  غشت 30و 10معة اجلاخلميس و يوميالذي سينظم وجلنة مع 

1102. 
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 اإلعالن عن النتائج – 6
 

 حيدد تاريخ اإلعالن عن النتائج النهائية من طرف كل مدرسة.
 

املسجلني يف الئحة  املرتشحني املتبولني بصفة نهائية وكذا املرتشحني وخترب كل مدرسة

 .موقع املدرسة أو اجلامعة على األنرتنيتو عن طريق النشر الداخلي باملؤسسة االنتظار
 

مت قبول  بصفة نهائية ومل يؤكد تسجيل  النهائي يف الوقت الذي وسيعوض كل مرتشح 

 حتدده ل  املؤسسة، مبرتشح ورد امس  يف الئحة االنتظار وةلك حسب االستحتاق.
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 عناوين املدارس الوطنية للتجارة والتسيري
 

 اجلامعة
املدرسة الوطنية 

 للتجارة والتسيري
 املوقع االلكرتوني العنوان الربيدي

-ابن زهرجامعة 

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

جامعة احلسن 

 سطات-األول
 www.encg-settat.ma سطات 646ص.ب  سطات

جامعة عبد املالك 

 تطوان-السعدي
 طنجة

 1044ص.ب 

 طنجة رئيسي
www.encgt.ma 

جامعة التاضي 

 مراكش-عياض
 مراكش

 3156ص.ب 

 مراكش-أمرشيش 

www.encg.ucam.ac.ma 

www.encgm.com 

جامعة حممد 

 وجدة-األول
 وجدة

  646ص.ب 

 وجدة
encgo.ump.ma 

 جامعة ابن

 التنيطرة-طفيل
 طرةالتني 1502 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
  0606ب ص.

 فاس

www.usmba.ac.ma 

www.encg-usmba.ma 

www. encg.usmba.ac.ma 

جامعة احلسن 

  الثاني

 الدارالبيضاء- احملمدية

 الدار البيضاء

  0104ب ص.

عني السبع 

 الدارالبيضاء

www.univh2m.ac.ma 

www.encgcasa.ac.ma 

 

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