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ر  ولوج املدارس الوطنية للتجارة والتسي

  2020- 2019برسم السنة الجامعية 

 

 أهداف التكوين وخصوصياته .1

إ۸ى تكوين أطر مؤهلة متوفرة عۺى خيرات تقنية عالية تمكښێا من ر ڴێدف املدارس الوطنية للتجارة والتسيَ
 والجهوية.التكيف مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية 

ي ذات الوقت بتلقَن املعارف واملهارات  ويعتمد التكوين ڳێذه املدارس عۺى نظام بيداغوېي حديث ڷێتم 
ي التجارة والتسيَر  وبتنمية الشخصية. ولذلك تو۸ي التكوينات أهمية خاصة للتقنيات املختلفة 

  صل.والدراسات امليدانية والتداريب إضافة إ۸ى اللغات والتوا اتاملعلوميو 

  

 عدد املقاعد. 2

  كالتا۸ي: 2020- 2019حدد عدد املقاعد برسم السنة الجامعية 
  

املدارس الوطنية للتجارة 
ر  والتسي

 عدد املقاعد

ى  املجموعالسنة الثالثة والرابعة السنة ٔالاو

 610 120 490 أكادير

 610 120 490 طنجة

 610 120 490 سطات

 610 120 490 البيضاء الدار

 480 120 360 القنيطرة

 400 120 280 مراكش

 395 115 280 فاس

 375 115 260 وجدة

 355 115 240 الجديدة

 255 75 180 الداخلة

  150  -  150  ب مالل

  80  -  80  مكناس

 4930 1140 3790 املجموع
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 مدة الدراسة والشهادة املخولة. 3

(عشرة فصول) يحرز الطالب  خمس سنواتتستغرق مدة الدراسة باملدارس الوطنية للتجارة والتسيَر 

ر"الناجح بعدها عۺى   ."دبلوم املدارس الوطنية للتجارة والتسي

ي التجارة  ي بمثابة فصول تحضَرية للدراسات العليا  تشكل الفصول ٔالاربعة ٔالاو۸ى جذعا مشًركا، و
أما الفصل السابع  ،الفصالن الخامس والسادس جذعا مشًركا للتحديد والاختياروالتسيَر. ويشكل 

  والثامن والتاسع فه فصول للتخصص، ويخصص الفصل العاشر للتدريب ومشروع ڶێاية الدراسة.

ي مسالك التكوين التالية   :هذا وتنظم الدراسة باملدارس الوطنية للتجارة والتسيَر 

 ؛التجارة الدولية - 

  ؛والعمل التجاري التسويق  - 

  ؛ٕالاعالن التجاري والتواصل - 

  ؛تدبَر العالقة مع الزبناء - 

 ؛التدقيق ومراقبة التسيَر - 

  ؛التدبَر املا۸ي واملحاسباتي - 

  ؛تدبَر املوارد البشرية - 

 .التدبَر اللوجيس - 

  ويقوم الطلبة خالل دراسژێم بمجموعة من التداريب:

  تدريب لالستئناس خالل الفصل السادس. - 

  ق خالل الفصل الثامن.تدريب للتعم - 

  .(PFE)يتوج بمشروع ڶێاية الدراسة  )الفصل العاشر(تدريب م عۺى مدى فصل كامل  - 

 : ملحوظة هامة

باإلضافة إ۸ى املسالك املعتمدة، يمكن للمدارس الوطنية للتجارة والتسيَر فتح مسالك جديدة  - 
 .2019بعد اعتمادها خالل دورة 

الښێائية ملسالك التكوين املعتمدة واملفتوحة برسم السنة الجامعية سيتم ٕالاعالن عن الالئحة  - 
ي املواقع ٕالالكًرونية للمدارس الوطنية للتجارة  2020- 2019 وكذا البيانات الخاصة ڳێا 

 والتسيَر.

 

رشيح.4   شروط ال

ر:1.4 ى لدبلوم املدارس الوطنية للتجارة والتسي  . ولوج السنة ٔالاو

الفصل ٔالاول من السنة ٔالاو۸ى للمدارس الوطنية للتجارة والتسيَر عن طريق اجتياز يتم القبول لولوج 
ي إحدى التخصصات املؤهلة لولوج هذه املدارس. ي وجه حامۺي بكالوريا التعليم الثانوي    مباراة مفتوحة 
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ي املًرشح الجتياز مباراة ولوج املدارس الوطنية للتجارة والتسيَر أن يكون مسجال  بالسنة الښێائية يشًرط 
ي إحدى الشعب التالية:البكالوريا، أو حاصال عۺى شهادة 2019- 2018لسنة  البكالوريامن سلك   ،  

  والتدبَر الاقتصاديةشعبة العلوم: 

  الاقتصاديةمسلك العلوم 

 مسلك علوم التدبَر املحاسباتي 

 شعبة العلوم الرياضية: 

 (أ) مسلك العلوم الرياضية  

 (ب) مسلك العلوم الرياضية 

 شعبة العلوم التجريبية:  

 مسلك العلوم الفَڈيائية  

 مسلك علوم الحياة ؤالارض  

 مسلك العلوم الزراعية 

 سلك البكالوريا املهنية:  

 تجارةمسلك ال  

  املحاسبةمسلك  

 كيجستو لمسلك ال 

ى مستوى الفصل الخامس:ر املدارس الوطنية للتجارة والتسي. ولوج 2.4  ع

من إمكانية ولوج الفصل  –بناء عۺى نظام الجسور  –للمعارف املكتسبة يستفيد الطلبة املستوفون 
  الخامس للمدارس الوطنية للتجارة والتسيَر:

ي وجه حامۺي الشهادات التالية أوما يعادلها: -    عن طريق اجتياز مباراة مفتوحة 

  دبلوم الدراسات الجامعية العامة(DEUG)  

  الدبلوم الجام۫ي للتكنولوجيا(DUT) 

  التق العا۸ي شهادة(BTS) 

ي وجه تالمذة ٔالاقسام  -  عن طريق اجتياز املباراة الوطنية لولوج مدارس التدبَر املفتوحة 
املستوفَن لسنتَن كاملتَن من التكوين متوجتَن  ،التحضَرية، مسلك "الاقتصاد والتجارة"

  .(Attestation d’admissibilité)بشهادة الاستحقاق 

بالًرشيح لولوج الفصل الخامس للمدارس الوطنية للتجارة والتسيَر من طرف وتحدد ٕالاجراءات الخاصة 
  املؤسسات املعنية وتنشر بمواقعها ٕالالكًرونية.
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ى مستوى الفصل 3.4 ر ع   السابع:. ولوج املدارس الوطنية للتجارة والتسي

إمكانية ولوج الفصل من  –بناء عۺى نظام الجسور  –يستفيد الطلبة املستوفون للمعارف املكتسبة 
ي  ي وجه حامۺي ٕالاجازة  السابع للمدارس الوطنية للتجارة والتسيَر عن طريق اجتياز مباراة مفتوحة 

  الاقتصاد أو التدبَر أو ما يعادلها.

وتحدد ٕالاجراءات الخاصة بالًرشيح لولوج الفصل السابع للمدارس الوطنية للتجارة والتسيَر من طرف 
  تنشر بمواقعها ٕالالكًرونية.املؤسسات املعنية و 

  

ى. 5 رشيح لولوج السنة ٔالاو   ٕالاجراءات الخاصة بال

ر  لدبلوم املدارس الوطنية للتجارة والتسي

ي اجتياز مباراة ولوج املدارس الوطنية للتجارة والتسيَر تسجيل ترشيحهم  يتعَن عۺى املًرشحَن الراغبَن 
ن يوم، وذلك خالل الفًرة املمتدة www.tafem.ma :عۺى البوابة ٕالالكًرونية الخاصة باملباراة  ما ب

هذا، ويجب عۺى كل مًرشح، خالل هذه الفًرة،  .9201 نيويو  03 حدٔالا  ويوم 9201فاتح يونيو  السبت
 والدار، أثناء تعبئة طلب املشاركة (أكادير وسطات وطنجة ، حسب اختيارهعشر الاثاملدارس ترتيب 

). وبعد انقضاء هذه ومكناس وب مالل ووجدة والجديدة وفاس والداخلةومراكش البيضاء والقنيطرة 

 الفًرة، اليمكن ألي مًرشح التسجيل أو تغيَر اختياراته.

، يعتير تعبَرا منه عن شرعالاث هذا، وتجدر ٕالاشارة إ۸ى أن عدم اختيار املًرشح ملؤسسة من املؤسسات 
ي الالتحاق ڳێا ويقصيه من ولوجها   رغم اجتيازه لالختبار الكتابي بنجاح.عدم رغبته 

ٔالاجنبية، فيتعَن علڛێم إيداع نسخة من هذه  البكالورياأما بالنسبة للمًرشحَن الحاصلَن عۺى شهادة 
ي البوابة ٕالالكًرونية ونسخة من بطاقة التعريف  الشهادة وكذا كشف نقطهم واستمارة تسجيلهم 

ي أقرب مدرسة وطنية للتجارة والتس   .9201يوليوز  11خميس ال يَر، وذلك قبل تاريخالوطنية 

ي مباراة الولوج ال تتم  ويتم القبول الښێائي لولوج إحدى املدارس الوطنية للتجارة والتسيَر بعد النجاح 
  عير مرحلتَن:

 املحتسب كما  املعدلو  البكالوريا نوع، يرتكز عۺى الاستحقاق، عۺى أساس للمًرشحَن انتقاء تمهيدي
 يۺي:

 75%  ي للنقطاملعدل العام من ا   .البكالوريا لسلك للسنة الثانيةالامتحان الوط  املحصل عل

 25%  يمن ا   .البكالوريالسلك للسنة ٔالاو۸ى الجهوي الامتحان  املعدل العام للنقط املحصل عل

نٕالايوم وسيتم ٕالاعالن عن نتائجه  عۺى البوابة ٕالالكًرونية الخاصة باملباراة:  9201يوليوز  51 ثن
www.tafem.ma.  

ويتعَن عۺى كل مًرشح تم انتقاؤه، طبع بطاقة الاستدعاء الجتياز الاختبار الكتابي عۺى البوابة 
عۺى املعلومات املتعلقة بمركز الاختبار الكتابي وكذا  ،خصوصا ،ٕالالكًرونية. وتحتوي هذه البطاقة

  الوثائق الالزم تقديمها الجتياز هذا الاختبار.
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 بالنسبة للمًرشحَن الذين تم انتقاؤهم عۺى شكل استمارة متعددة الاختيارات (اختبار  اختبار كتابي
ي التسيَر  ستتم مراعاة كما  9201يوليوز  71 ربعاءٔالا يوم )، وسيتم تنظيمه TAFEMالقبول للتكوين 

ي بطاقة الاستدعاء، وذلك حسب الاستحقاق. ي تحديد مركز الاختبار الكتابي املبَن  ي   القرب الجغرا

ويتعَن عۺى كل مًرشح الحضور إ۸ى مركز الاختبار الكتابي مرفوقا ببطاقة التعريف الوطنية وبطاقة 
بطاقة التعريف الوطنية وبطاقة (أن هذه الوثائق  استدعائه الجتياز الاختبار. وتجدر ٕالاشارة إ۸ى

  تعتير إجبارية الجتياز الاختبار الكتابي. )الاستدعاء

  

  ٕالاعالن عن النتائج. 6

عن الئحة املًرشحَن املقبولَن بصفة ڶێائية مرتبَن حسب  9201يوليوز  19الجمعة يوم يتم ٕالاعالن 
ي الئحة الانتظار عۺى  ي الاختبار الكتابي وحسب اختياراڴێم، وكذا عن املًرشحَن املسجلَن  الاستحقاق 

 . www.tafem.ma:البوابة ٕالالكًرونية الخاصة باملباراة

 

ن. 7 ن املقبول رشح ن امل   إجراءات تعي

ي املدارس الوطنية للتجارة والتسيَر عۺى املعايَر التالية: تعتمد عملية تعيَن   املًرشحَن املقبولَن 

ي التسيَر ( -    ).TAFEMدرجة الاستحقاق بناء عۺى نتائج اختبار القبول للتكوين 

  اختيارات املًرشح العشرة املعير عښێا أثناء تسجيل ترشيحه عۺى البوابة ٕالالكًرونية. - 

ي ك -    ل مدرسة.عدد املقاعد املتوفرة 

ي الفًرة املحددة لذلك عۺى البوابة ٕالالكًرونية  ي املؤسسات   www.tafem.maوسيتم التسجيل الښێائي 

  أو عير املواقع ٕالالكًرونية للمدارس الوطنية للتجارة والتسيَر.

ي الئحة  وسيعوض كل مًرشح تم قبوله بصفة ڶێائية ولم يؤكد تسجيله الښێائي بمًرشح ورد اسمه 
  ار الوطنية وذلك حسب الاستحقاق.الانتظ

  :ملحوظة 

  يتعَن عۺى املًرشحَن زيارة البوابة ٕالالكًرونيةwww.tafem.ma  بصفة منتظمة وذلك لالطالع
ى حول إجراءات الًرشيح ومباراة الولوج، وكذا إجراءات تعيَن  عۺى معلومات أدق وأو

ي املدارس.   املًرشحَن املقبولَن وتسجيلهم الښێائي 

  يمكن كذلك الاطالع عۺى البوابة ٕالالكًرونيةwww.tafem.ma عير املواقع الالكًرونية
الًربية الوطنية الالكًروني لوزارة للمدارس الوطنية للتجارة والتسيَر أو الجامعة أو عۺى املوقع 

) التعليم العا۸ي والبحث العلموالتكوين امل و  : (قطاع التعليم العا۸ي والبحث العلم

www.enssup.gov.ma.  
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ر  عناوين املدارس الوطنية للتجارة والتسي

 

 الجامعة

املدرسة الوطنية 
ر للتجارة والتسي

ريدي روني العنوان ال  املوقع الالك

  جامعة ابن زهر

 أكادير

 www.encg-agadir.ac.ma أكادير S/37ص.ب  أكادير

 www.encg-dakhla.ac.ma الداخلة 386ص.ب  الداخلة

  الحسن ٔالاول جامعة 

 سطات
 www.encg-settat.ma سطات 658ص.ب  سطات

  جامعة عبد املالك السعدي

 تطوان
 طنجة

  1255ص.ب 

 طنجة رئيس
www.encgt.ma 

  جامعة القاٿ عياض

 مراكش
 مراكش

  أمرشيش3748ص.ب 

 مراكش
www.encg.ucam.ac.ma 

  ٔالاول جامعة محمد 

 وجدة
 وجدة

  658ص.ب 

 وجدة
encgo.ump.ma 

  جامعة ابن طفيل

 القنيطرة
 القنيطرة

   1420ص.ب 

 القنيطرة
encg.uit.ac.ma 

  الدكا۸يجامعة شعيب 

 الجديدة
 الجديدة

  122ص.ب 

 الجديدة
www.encgj.ucd.ac.ma 

 جامعة سيدي محمد بن عبد هللا

 فاس
 فاس

   A-81ص.ب

 فاس
www.encgf-usmba.ac.ma  

  الحسن الثانيجامعة 

 الدار البيضاء
 الدار البيضاء

  2725ص.ب 

 البيضاء عَن السبع الدار
www.encgcasa.ac.ma 

جامعة السلطان موالي 
  سليمان

  ب مالل

  ب مالل

  581ص.ب 

  شارع ابن خلدون 

  ب مالل

www.usms.ac.ma 

  جامعة موالي إسماعيل

  مكناس
  مكناس

  ، طريق أكوراي5كلم 

  توالل 3103ص.ب: 

  مكناس

www.umi.ac.ma 

 


