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 ولوج املدارس الوطنية للتجارة والتسيير

 2021-0220برسم السنة الجامعية 
 

 أهداف التكوين وخصوصياته .1

إلى تكوين أطر مؤهلة متوفرة على خبرات تقنية عالية تمكنها ر تهدف املدارس الوطنية للتجارة والتسيي

 والجهوية.من التكيف مع متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الوطنية 

ويعتمد التكوين بهذه املدارس على نظام بيداغوجي حديث يهتم في ذات الوقت بتلقين املعارف واملهارات 

 وبتنمية الشخصية. ولذلك تولي التكوينات أهمية خاصة للتقنيات املختلفة في التجارة والتسيير

 اصل.إلى اللغات والتو  إضافة والتداريب،والدراسات امليدانية  واملعلوميات

 

 . عدد املقاعد2

 كالتالي: 2020-2021حدد عدد املقاعد برسم السنة الجامعية 

املدارس الوطنية للتجارة 

 والتسيير

 عدد املقاعد

 املجموع السنة الثالثة والرابعة السنة ألاولى

 620 021 500 أكادير

 620 021 500 طنجة

 620 021 500 سطات

 620 021 500 ءالدار البيضا

 490 021 370 القنيطرة

 440 021 320 مراكش

 405 001 290 فاس

 385 001 270 وجدة

 365 001 250 الجديدة

 265 51 190 الداخلة

 160 - 160 بني مالل

 90 - 90 مكناس

 5080 1112 3940 املجموع
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 . مدة الدراسة والشهادة املخولة3

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

 الناجح بعدها على "دبلوم املدارس الوطنية للتجارة والتسيير".

تشكل الفصول ألاربعة ألاولى جذعا مشتركا، وهي بمثابة فصول تحضيرية للدراسات العليا في التجارة 

أما الفصل السابع  ،ختياروالتسيير. ويشكل الفصالن الخامس والسادس جذعا مشتركا للتحديد والا 

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

 :هذا وتنظم الدراسة باملدارس الوطنية للتجارة والتسيير في مسالك التكوين التالية

 ؛التجارة الدولية -

 ؛التسويق والعمل التجاري  -

 ؛إلاعالن التجاري والتواصل -

 ؛العالقة مع الزبناء تدبير  -

 ؛التدقيق ومراقبة التسيير -

 ؛التدبير املالي واملحاسباتي -

 ؛تدبير املوارد البشرية -

 .التدبير اللوجيستي -

 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  -

 

 .شروط الترشيح1

 . ولوج السنة ألاولى لدبلوم املدارس الوطنية للتجارة والتسيير:1.1

 التعليم الثانوي حاملي بكالوريا لالسنة ألاولى للمدارس الوطنية للتجارة والتسيير يتم القبول لولوج 

 في إحدى التخصصات املؤهلة لولوج هذه املدارس. التأهيلي

ولوج املدارس الوطنية للتجارة والتسيير أن يكون مسجال بالسنة النهائية من سلك ليشترط في املترشح 

أو ما يعادلها برسم السنة الدراسية  ، أو حاصال على شهادة البكالوريا2120-2019البكالوريا لسنة 

 ي إحدى الشعب التالية:، ف2102-2102

  والتدبير الاقتصاديةشعبة العلوم: 

  الاقتصاديةمسلك العلوم 

 مسلك علوم التدبير املحاسباتي 
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 شعبة العلوم الرياضية: 

 )مسلك العلوم الرياضية )أ 

 )مسلك العلوم الرياضية )ب 

 شعبة العلوم التجريبية: 

 مسلك العلوم الفيزيائية 

 مسلك علوم الحياة وألارض 

  العلوم الزراعيةمسلك 

 :سلك البكالوريا املهنية 

 تجارةمسلك ال 

  املحاسبةمسلك 

 كيجستو لمسلك ال. 

 بعد نجاح املترشحين في:السنة ألاولى للمدارس الوطنية للتجارة والتسيير  ولوجيتم 

 امتحان البكالوريا. -

القبول  منصةمن خالل الاستحقاق،  ، حسبانتقاءشكل  لىاملدارس، عومباراة الولوج لهذه  -

 الالكتروني املوحد لحملة البكالوريا في املؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب املحدود

 والجهوي  (%51) الامتحانين الوطني معدالت على بناء معدل الانتقاءتم احتساب . وي"توجيهي"

ويتم ترتيب املترشحين بعد احتساب  .ل الترجيح الخاص بكل شعبة للبكالورياامومع (21%)

 .1رقم امللحق معدلهم كما هو مبين في 
 

 : النتائجوإلاعالن عن  . إلاجراءات الخاصة بالترشيح2.4

ق أن يقدم ترشيحه عن طري لولوج السنة ألاولى للمدارس الوطنية للتجارة والتسيير  يجب على كل مترشح

 البكالوريا في املؤسسات الجامعية ذات الاستقطاب املحدودالقبول الالكتروني املوحد لحملة  بوابة

دليل " 0 امللحق رقماملبينة في  إلاجراءاتوذلك وفق  ،www.tawjihi.ma: على العنوان التالي "توجيهي"

 البكالوريا في املؤسسات الجامعيةشهادة القبول الالكتروني املوحد لحملة بوابة الترشيح عبر 

 وحسب الجدولة الزمنية التالية:، " ذات الاستقطاب املحدود العمومية

 : املرحلة ألاساسية ألاولى .42.1.

خالل املرحلة ألاساسية يجب على املترشحين لولوج السنة ألاولى للمدارس الوطنية للتجارة والتسيير، 

 ، القيام باإلجراءات التالية:ألاولى
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  البكالوريا الوطنيةبالنسبة ملترشحي وحاملي شهادة: 

 ما بين يوم خالل الفترة املمتدة  :طلب إحداث حساب الولوج للفضاء الخاص باملترشح

 ؛)على الساعة الثانية عشرة ليال( 0220يوليوز  08الثاء ثويوم ال يونيو  02الخميس 

 :يونيو 02الخميس ما بين يوم خالل الفترة املمتدة  التعبير عن اختيارات ورغبات الترشيح 

 )على الساعة الثانية عشرة ليال(؛ 0220 يوليوز  08الثاء ثالويوم  0202

 21 لثالثاءاما بين يوم خالل الفترة املمتدة  املقدمة للمترشحين: ولوجإلاجابة عن مقترحات ال 

 الاختيارات التالية: املمكنة وتضم ألاجوبة. 0220غشت  32 حدألا ويوم 

 أقبل بشكل نهائي املقترح املقدم؛ 

  ؛الولوج املقدم ولكن أحتفظ بترشيحي ألي اقتراح أفضل مقترحأقبل 

 أرفض مقترح الولوج املقدم وأغادر نهائيا مسلسل الترشيح.  

 ن الذين أجابوا )بالنسبة للمترشحي إيداع شهادة البكالوريا باملؤسسة التي تم قبول الترشيح بها

يوم و  20رععاء ما بين يوم ألا خالل الفترة املمتدة (: املقدم قترح القبول بالقبول النهائي على م

 .0220شتنبر  21لجمعة ا

  جنييةبالنسبة ملترشحي وحاملي شهادة البكالوريا ألا: 

 :ما بين يوم خالل الفترة املمتدة  طلب إحداث حساب الولوج للفضاء الخاص باملترشح

 عشرة ليال(؛ )على الساعة الثانية 0220يوليوز  19 حدألا ويوم  يونيو 02الخميس 

 :يونيو 02الخميس ما بين يوم خالل الفترة املمتدة  التعبير عن اختيارات ورغبات الترشيح 

 )على الساعة الثانية عشرة ليال(؛ 0220يوليوز  19 حدألا ويوم 

 إلى مصالح الوزارة عبر البريد إلالكتروني على العنوانملف الترشيح  إرسال 

bac.tawjihi@enssup.gov.ma:  يونيو ويوم  20 الاثنينما بين يوم خالل الفترة املمتدة

 ؛0220يوليوز  02ثنين إلا

 كون ملف الترشيح من الوثائق التالية:ويت

 نسخة مصادق عليها من شهادة البكالوريا؛ 

 البكالوريا؛ نسخة مصادق عليها بيان نقط 

 ؛نسخة مصادق عليها من البطاقة الوطنية للتعريف أو جواز السفر 

 بالنسبة للمترشحين نسخة من قرار معادلة الشهادة املحصل عليها للبكالوريا الوطنية( 

 .على شهادة البكالوريا ألاجنبية بمؤسسة خارج تراب اململكة( الحاصلين

  21 لثالثاءاما بين يوم خالل الفترة املمتدة  للمترشحين:إلاجابة عن مقترحات القبول املقدمة 

 وتضم ألاجوبة الاختيارات التالية:. 0220غشت  32 حدألا ويوم 

 أقبل بشكل نهائي املقترح املقدم؛ 

  ؛الولوج املقدم ولكن أحتفظ بترشيحي ألي اقتراح أفضل مقترحأقبل 
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  الترشيح.أرفض مقترح الولوج املقدم وأغادر نهائيا مسلسل  

 بالنسبة للمترشحين الذين أجابوا  إيداع شهادة البكالوريا باملؤسسة التي تم قبول الترشيح بها(

يوم و  20رععاء ما بين يوم ألا خالل الفترة املمتدة : (" أقبل بشكل نهائي املقترح املقدم "ب

 .0220شتنبر  21لجمعة ا

 : الثانية. املرحلة ألاساسية .102.

املشار إليها في املرحلة  إلاجراءاتمترشحين الذين قاموا بمختلف للبشكل حصري،  ،هذه املرحلةفتح ت

الولوج املقدم ولكن أحتفظ  مقترحب" أقبل أجابوا  وأيتمكنوا من الحصول على مقعد ولم  ألاولى

 :أجل من " بترشيحي ألي اقتراح أفضل

 :13 دحألا ويوم  20ثنين إلاما بين يوم خالل الفترة املمتدة  إلاجابة عن مقترحات جديدة للقبول 

 وتضم ألاجوبة الاختيارات التالية:. 0220شتنبر 

 أقبل بشكل نهائي املقترح املقدم؛ 

  ؛الولوج املقدم ولكن أحتفظ بترشيحي ألي اقتراح أفضل مقترحأقبل 

 .أرفض مقترح الولوج املقدم وأغادر نهائيا مسلسل الترشيح  

  بالنسبة للمترشحين الذين أجابوا  باملؤسسة التي تم قبول الترشيح بهاإيداع شهادة البكالوريا(

 16 رععاءألا و 11ثنين ما بين يوم إلاخالل الفترة املمتدة (: " أقبل بشكل نهائي املقترح املقدم "ب

 . 0220شتنبر 

 . املرحلة التكميلية:.13.2

املشار إليها في املرحلتين  إلاجراءاتللمترشحين الذين قاموا بمختلف بشكل حصري،  تفتح هذه املرحلة،

ب"  في املرحلة ألاساسية الثانية أجابوا وأيتمكنوا من الحصول على مقعد والثانية ولم  ألاولى ألاساسيتين

 :أجل " من الولوج املقدم ولكن أحتفظ بترشيحي ألي اقتراح أفضل مقترحأقبل 

 :حدألا ويوم  18معة جالما بين يوم خالل الفترة املمتدة  إلاجابة عن مقترحات جديدة للقبول 

 التاليين: الاختيارين  على أجوبة املترشحين وتقتصر . 0220شتنبر  00

 أقبل بشكل نهائي املقترح املقدم؛ 

 .أرفض مقترح الولوج املقدم وأغادر نهائيا مسلسل الترشيح  

 بالنسبة للمترشحين الذين أجابوا  إيداع شهادة البكالوريا باملؤسسة التي تم قبول الترشيح بها(

 32 رععاءوألا  08ثنين إلاما بين يوم خالل الفترة املمتدة (: " أقبل بشكل نهائي املقترح املقدم "ب

 . 0220شتنبر 
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 مالحظات هامة:

  توجيهي":  منصةالخاصة ب فضاءاتهميتعين على املترشحين زيارة"www.tawjihi.ma  بصفة

منتظمة وذلك لالطالع على معلومات أدق وأوفى حول إجراءات الترشيح ومقترحات الولوج 

 املقدمة وآلاجال املحددة لكل مرحلة من مراحل الترشيح.

  توجيهي" على العنوان التالي:  القبول إلالكتروني املوحد منصةيمكن الولوج إلى"

www.tawjihi.ma  ملتواجدة في املواقع إلالكترونية للمدارس الوطنية للتجارة الروابط ا عبر أو

والتسيير واملوقع إلالكتروني لوزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث 

 .www.enssup.gov.maالعلمي )قطاع التعليم العالي والبحث العلمي(: 

 مستوى الفصل الخامس:على ر . ولوج املدارس الوطنية للتجارة والتسيي.13

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

 الخامس للمدارس الوطنية للتجارة والتسيير:

 عن طريق اجتياز مباراة مفتوحة في وجه حاملي الشهادات التالية أوما يعادلها: -
  دبلوم الدراسات الجامعية العامة(DEUG) 

  الدبلوم الجامعي للتكنولوجيا(DUT) 

  شهادة التقني العالي(BTS) 

عن طريق اجتياز املباراة الوطنية لولوج مدارس التدبير املفتوحة في وجه تالمذة ألاقسام  -

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

 .(Attestation d’admissibilité)بشهادة الاستحقاق 

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

 طرف املؤسسات املعنية وتنشر بمواقعها إلالكترونية.

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

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

السابع للمدارس الوطنية للتجارة والتسيير عن طريق اجتياز مباراة مفتوحة في وجه حاملي إلاجازة في 

 الاقتصاد أو التدبير أو ما يعادلها.

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

 املؤسسات املعنية وتنشر بمواقعها إلالكترونية.
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 املترشحين طريقة احتساب املعدل النتقاء: 1امللحق رقم 
 

 

 لبكالوريا شعبة امعامل الترجيح حسب  طريقة احتساب املعدل

معدل البكالوريا  02%(

معدل  %02 +الوطنية 

معامل  xالبكالوريا الجهوية(

 الترجيح

 1,25 :والتدبيرالاقتصادية شعبة العلوم  -

 1,15 :شعبة العلوم الرياضية -

، مسلك العلوم الفيزيائية) شعبة العلوم التجريبية -

مسلك العلوم ، مسلك علوم الحياة وألارض

 1,00(: الزراعية

 1,00سلك البكالوريا املهنية:  -

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://moutamadris.ma/


8 

 

البكالوريا في  املي شهادةالقبول الالكتروني املوحد لح منصةعبر  ترشيحدليل ال :0امللحق رقم 

 "توجيهي" ذات الاستقطاب املحدود العمومية املؤسسات الجامعية

 
 
ذات  العمومية البكالوريا في املؤسسات الجامعية املي شهادةالقبول الالكتروني املوحد لحمنصة  د  م  عت  ت

في تدبير الترشيحات لولوج السنة ألاولى للمؤسسات الجامعية ذات  "توجيهي" الاستقطاب املحدود

 الاستقطاب املحدود التالية:

 (؛ESTاملدارس العليا للتكنولوجيا ) -

 (؛FSTكليات العلوم والتقنيات ) -

 (؛ENCGاملدارس الوطنية للتجارة والتسيير ) -

 (؛ENSAاملدراس الوطنية للعلوم التطبيقية ) -

 (؛ENSAMيتان للفنون واملهن )املدرستان الوطنية العل -

 (.ENSADاملدرسة الوطنية العليا للفن والتصميم ) -

 رئيسيتين مرحلتين ،2120-2121برسم الدخول الجامعي ، "توجيهي" منصةعبر  القبول  تتضمن مسطرة

 .تكميلية ومرحلة

أنتم مدعوون لتصفح حول هذه املسطرة وقبل الشروع في الترشيح،  كاملةوللحصول على معلومات  

، ال سيما: تقديم، املؤسسات وعرض التكوين، كيفيات تسجيل الدخول، دليل املنصةجميع أركان 

 .www.tawjihi.maوذلك على العنوان التالي:  ،وألاسئلة املتكررة املستخدم، الجدولة الزمنية

يتوجب عليكم اتباع املراحل التالية مع  املنصةالتكوينات املتاحة ب إحدىومن أجل الترشيح لولوج 

 الالتزام بالتواريخ املحددة لكل مرحلة:

 0202يوليوز  08يونيو و 02ما بين : إلالكترونية املنصةتسجيل الدخول ب. 1

يجب على كل مترشح يرغب في ولوج السنة ألاولى للمؤسسات الجامعية العمومية ذات الاستقطاب 

 املنصةتسجيل الدخول بالركن املخصص لهذه العملية ببأن يقوم  املعنية بهذه املسطرة املحدود

 :نوعية شهادة البكالوريا املحصل عليها )وطنية أو أجنبية( حسب إلالكترونية، وذلك

املرشحين املتمدرسين أو ألاحرار املسجلين في السنة الثانية لشهادة البكالوريا املغربية  تسجيل دخول 

 أو الحاصلين على هذه الشهادة:  

 ، فيتعين عليكم القيام بما يلي:من هذه الفئة من املترشحينكنتم إذا 

في يجب عليكم، في البداية، طلب التسجيل باملنصة من خالل الضغط على "إحداث حسابك"  .1

 .واختيار "بكالوريا مغربية" ضمن الاختيارين املتاحين الفضاء الخاص بتسجيل الدخول 

رمز املعلومات الخاصة بكم )التي تتضمن بعض الاستمارة بعد ذلك، أنتم مطالبون بتعبئة  .0

 .والضغط على "تسجيل"، الخ.( مسار، رقم البطاقة الوطنية للتعريف، رقم الهاتف

http://www.tawjihi.ma/
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 ،(taalim.maبريدكم إلالكتروني ) ر عبوتوافيكم،  املنصةلب تسجيلكم بطقوم إلادارة بمعالجة ت .3

يجب عليكم الاحتفاظ بعناية باسم ملنصة. بإشعار يتضمن إسم املستخدم وكلمة السر لولوج ا

ن الستخدامهما للولوج لفضائكم الشخص ي للترشيح و املستخدم وكلمة السر ألنكم مدعو 

 طوال مسلسل الترشيح والانتقاء.

املرشحين املغاربة املسجلين في السنة الثانية لشهادة البكالوريا ألاجنيية أو الحاصلين  دخول  تسجيل

  على هذه الشهادة:

 ، فيتعين عليكم القيام بما يلي:إذا كنتم من هذه الفئة من املترشحين

يجب عليكم، في البداية، طلب التسجيل باملنصة من خالل الضغط على "إحداث حسابك" في  .1

 .واختيار "بكالوريا أجنبية" ضمن الاختيارين املتاحين الخاص بتسجيل الدخول  الفضاء

)الحالة بعد ذلك، أنتم مطالبون بتعبئة الاستمارة التي تتضمن بعض املعلومات الخاصة بكم  .0

 املدنية، البريد الالكتروني، بلد الحصول على شهادة البكالوريا، املؤسسة، الخ.(. 

الذي تمت  ب تسجيلكم باملنصة وتوافيكم، عبر البريد الالكترونيتقوم إلادارة بمعالجة طل .3

، بإشعار يتضمن إسم املستخدم وكلمة السر لولوج املنصة أو إعالم برفض تعبئته باالستمارة

يجب عليكم الاحتفاظ بعناية باسم املستخدم  طلبكم في حالة عدم قبول طلب التسجيل.

لوج لفضائكم الشخص ي للترشيح طوال مسلسل وكلمة السر ألنكم مدعون الستخدامهما للو 

 الترشيح والانتقاء.

 مالحظة هامة:

ال يعتبر طلب تسجيلكم باملنصة نهائيا إال بعد توصل إلادارة، عبر البريد إلالكتروني 

(bac.tawjihi@enssup.gov.ma بملف ترشيحكم متضمنا لجميع ) الوثائق املطلوبة في آلاجال املحددة

 .Mo 10يجب أال يتعدى حجم الوثائق املرسلة بالبريد إلالكتروني و  لذلك.

 في حالة نسيان حسابكم الالكتروني:

 قيامكم بتسجيل الدخول وعدم تمكنكم من الولوج لحسابكم الالكتروني، فيتعين عليكم:في حالة 

 الخاص بتسجيل الدخول.الضغط على "نسيان حساب" في الفضاء  .1

. التي ستظهر على شاشتكمالاستمارة أنتم مطالبون إدخال رمز مسار أو الرقم الوطني للطالب في  .0

من تواجد املرشح في قاعدة املعطيات، سيطلب النظام املعلوماتي منكم تعبئة  تأكدالبعد 

والنقط املحصل عليها في اللغتين العربية والفرنسية في الامتحان  الجديدبريدكم الالكتروني 

 .أو الجهوي  الوطني

لولوج  باسم املستخدم وكلمة السر وموافاتكم من جديد  قبول تغيير حسابكم الالكترونييتم  .3

 .في الاستمارة التأكد من صحة املعلومات املعبأةفضائكم الخاص باملنصة بعد 
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 0202يوليوز  08يونيو و 02ما بين : الترشيحات ) التعبير عن رغبات الترشيح( الثانية: ادخالاملرحلة 

بعد توصلكم باملعلومات الخاصة بتسجيل دخولكم للمنصة، املرجو إدخال إسم املستخدم وكلمة السر 

والشروع في  الخاصة بكم بالفضاء املخصص لتسجيل الدخول ثم الضغط على "تسجيل الدخول"

 الترشيح عبر املراحل التالية:عبير عن رغبات تال

على مباشرة بعد أول عملية تسجيل دخول للمنصة، أنتم مطالبون بتأكيد اطالعكم وموافقتكم  .1

 ؛"ميثاق حقوق وواجبات املرشح"

، ستلجون لفضائكم الخاص الذي يضم ألاركان التالية: تسجيل الدخول بعد نجاح عملية  .0

 ؛ترشيحاتي، اقتراحات الولوج وإشعارات

ارا من اليوم الاول من تاريخ التعبير عن رغبات الترشيح، يمكنكم البحث في ركن اعتب .3

بكل تكوين )حسب  املتعلقة بناء على معايير القبول  املتاحة لكم"ترشيحاتي" عن التكوينات 

 مسلك البكالوريا(، باستخدام معايير البحث )نوع املؤسسة ، املدينة، الجامعة.....(؛

التي ث، يمكنكم اضافة رغبات الترشيح عن طريق انتقاء التكوينات من خالل عمليات البح  .1

 "؛"اضافةفي جدول البحث، والضغط على تهمكم 

التاريخ املحدد  قبلإلغاء التكوينات املختارة وذلك  أو ترتيب تغيير يمكنكم  "ترشيحاتي"في جدول  .2

 نتهاء التعبير عن رغبات الترشيح.ال 

 هامة: اتمالحظ

 على أكثر. 01على ألاقل و تكوينا 21تسمح املنصة باختيار  -

وترتيب التكوينات من نفس نوعية املؤسسات أو املزج بين تكوينات من  اختيار يمكن للمترشح  -

 مؤسسات مختلفة في نفس الالئحة.

 كن للمترشح تغيير الئحة وترتيب الاختيارات قبل انقضاء آخر أجل إلدخال الاختيارات.مي -

أن منصة بيجب التذكير في هذا الصدد، ترتيب اختيارات التكوين أهمية كبيرة. ويكتس ي  -

"توجيهي" تعتمد الاختيار ألاول لكل مترشح في عملية ترتيب املترشحين بناء على الاستحقاق. وفي 

حالة عدم تمكن املترشح من الحصول على مقعد في اختياره ألاول، يتم الانتقال إلى الاختيار 

 ذا دواليك.الثاني وهك

في حالة تمكن املترشح من الحصول على مقعد في أي اختيار من اختياراته، يتم إلغاء جميع  -

 الرغبات التي تلي هذا الاختيار في الترتيب بشكل اوتوماتيكي ونهائي.

  0202غشت  21: ابتداء من الاجابة عن مقترحات الولوج الثالثة:املرحلة  

موافاة املترشح بمقترح  تتم ،تكميلية(ال املرحلة أو  تان ألاولى أو الثانيةساسياملرحلتان ألا خالل كل مرحلة )

واحد للولوج. ويتعلق الامر بأفضل تعيين ممكن بمؤسسة او تكوين وذلك بناء على الاختيارات املعبر عنها 

 .واملعدل املحتسب لالنتقاء في كل تكوين الترشيحالتعبير عن رغبات في مرحلة 

https://moutamadris.ma/
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على التكوين الذي تم انتقاؤكم يمكنكم الاطالع ، القبول مقترحات  التاريخ املحدد لعرضاعتبارا من 

 اقتراح الولوج".من خالل ركن "لولوجه 

تثبيت مقترحات خالل املدة الزمنية املحددة ل يتوجب عليكم الاجابة، عبر املنصة على "اقتراح الولوج"،

  جواب واحد من الاجوبة التالية:، باختيار القبول 

 املقدم:أقبل بشكل نهائي املقترح  (1

باختياركم هذا الجواب، تؤكدون مقترح القبول املقدم من طرف املنصة إلالكترونية، ويتم حجز 

مقعد لكم باملؤسسة واملسلك املقترحين، مع اشتراط ايداع شهادة الباكالوريا الاصلية باملؤسسة 

وبهذا تنتهي عملية ترشيحكم في هذه املرحلة املقترحة قبل انتهاء آلاجال املحددة إليداع امللف. 

 دون املرور الى املرحلة التالية.

 أفضل:الولوج املقدم ولكن أحتفظ بترشيحي ألي اقتراح  مقترحأقبل  (0

باختياركم هذا الجواب، تقبلون مقترح القبول املقدم من طرف املنصة إلالكترونية، مع 

، وبهذا تحجز لكم املنصة إلالكترونية التاليةاء فضل في مرحلة الانتقأالاحتفاظ بالترشيح لعرض 

 بتكم على مقترح املرحلة املوالية.مقعدا باملؤسسة واملسلك املقترحين الى غاية اجا

 الترشيح:أرفض مقترح الولوج املقدم وأغادر نهائيا مسلسل  (3

وتؤكدون باختياركم هذا الجواب، ترفضون مقترح القبول املقدم من طرف املنصة إلالكترونية، 

)ألاساسية  التخلي النهائي عن جميع طلبات الترشيح املتعلقة بعملية الانتقاء بمختلف مراحلها

 .والتكميلية(

على  رشح املرتبة قبل الاختيار الذي تحصل فيهتاختيارات امل"اختيارات في الانتظار" يتضمن فضاء 

في هذا الفضاء التكوينات التي يمكن ختيارات الواردة الا  شمل. وتفي الئحة ترشيحاته مقترح للولوج

" على الولوج املقدم ولكن أحتفظ بترشيحي ألي اقتراح أفضل مقترحأقبل للمترشح، الذي أجاب ب"

مقترح الولوج، أن يحصل فيها على مقترحات للولوج في املراحل املوالية، بناء على الاستحقاق، في حالة 

 شغور مقاعد في هذه التكوينات. 

 ة:هام اتمالحظ

مقترحات تغيير الجواب عن اقتراح الولوج خالل الفترة املحددة لإلجابة عن  للمترشح يمكن -

 كجواب نهائي ولوج في كل مرحلة. وتعتمد املنصة آخر جواب للمترشح قبل انقضاء هذه الفترةال

 وال يكمن قبول أي طلب لتغيير الجواب بعد ذلك.

هم فقط  م فيهاهالبكالوريا ألاصلية في املؤسسة التي تم قبولشهادة ن بإيداع و طالباملترشحون امل -

 ." قبل بشكل نهائي املقترح املقدم"أب املرشحون الذين أجابوا

جب التذكير أن أجوبة املترشحين ملقترحات الولوج في املرحلة التكميلية تقتصر على جوابين ي -

مقترح الولوج املقدم وأغادر نهائيا أقبل بشكل نهائي املقترح املقدم" أو "أرفض اثنين فقط: "

 ".مسلسل الترشيح
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داخل آلاجال  ،إلاجابة على مقترح الولوج في أي مرحلة من مراحل الترشيح عدم اعتبار يتم س -

  .نهائي للمقترح املقدمبمثابة رفض  ،لذلك املحددة

 يتم إيداع شهادة البكالوريا ألاصلية في املؤسسة املعنية في آلاجال املحددة لذلك في كل مرحلة.  -

 ترة املحددة لذلك في كل مرحلةفالرابعة: إيداع ملف التسجيل: خالل ال رحلةامل

، أنتم مدعوون إليداع "" أقبل بشكل نهائي املقترح املقدم في حالة تأكيد مقترح القبول واختياركم لجواب

في إحدى املرحلتين  شهادة الباكالوريا الاصلية باملؤسسة املقترحة قبل انتهاء آلاجال املحددة لذلك

 .ألاساسيتين أو في املرحلة التكميلية

 املرحلة الخامسة: التسجيل إلاداري باملؤسسة الجامعية املعنية

الجامعية التي النهائي باملؤسسة  إلاداري  اجراءات التسجيل تمامعملية الانتقاء، أنتم مدعوون إلفي نهاية 

مع إلادالء بجميع البيانات والوثائق التي تطلبها  داخل آلاجال املحددة لذلك تم قبولكم للدراسة بها

 .املعنية املؤسسة
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 للتجارة والتسيير عناوين املدارس الوطنية: 1امللحق رقم 
 

 الجامعة
املدرسة الوطنية 

 للتجارة والتسيير
 املوقع الالكتروني العنوان البريدي

 جامعة ابن زهر

 أكادير

 www.encg-agadir.ac.ma أكادير S/75ص.ب  أكادير

 www.encg-dakhla.ac.ma الداخلة728ص.ب  الداخلة

 جامعة الحسن ألاول 

 سطات
 www.encg-settat.ma سطات 812ص.ب  سطات

 جامعة عبد املالك السعدي

 تطوان
 طنجة

 0211ص.ب 

 طنجة رئيس ي
www.encgt.ma 

 جامعة القاض ي عياض

 مراكش
 مراكش

 أمرشيش 7502ص.ب 

 مراكش
www.encg.ucam.ac.ma 

 ألاول جامعة محمد 

 وجدة
 وجدة

 812ص.ب 

 وجدة
encgo.ump.ma 

 جامعة ابن طفيل

 القنيطرة
 القنيطرة

  0021ص.ب 

 القنيطرة
encg.uit.ac.ma 

 الدكاليجامعة شعيب 

 الجديدة
 الجديدة

 122ص.ب 

 الجديدة
www.encgj.ucd.ac.ma 

 فاس فاس جامعة سيدي محمد بن عبد هللا
  A-81ص.ب

 فاس
www.encgf-usmba.ac.ma 

 جامعة الحسن الثاني

 البيضاءالدار 
 الدار البيضاء

 2521ص.ب 

 البيضاء عين السبع الدار
www.encgcasa.ac.ma 

 جامعة السلطان موالي سليمان

 بني مالل
 بني مالل

 120ص.ب 

 شارع ابن خلدون 

 بني مالل

www.usms.ac.ma 

 جامعة موالي إسماعيل

 مكناس
 مكناس

 ، طريق أكوراي1كلم 

 توالل 7017ص.ب: 

 مكناس

www.umi.ac.ma 

 

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