
37

انتقاء تمهيدي:

يتم هذا االنتقاء باحتساب 75% من معدلاالمتحان الوطني و25% من معدل االمتحان الجهوي. سيتم االعالن عن نتائج االنتقاء األولي في

أجل أقصاه يوم الثالثاء 26 يوليوز 2022 على البوابة االلكترونية الخاصة بالمباراة، ويتعين على كل مترشح تم انتقاؤه تحميل بطاقة

االستدعاء الجتياز االختبار الكتابي من بوابة المباراة .

:Tafem اختبار كتابي

 يوم الخميس 28 يوليوز 2022، ويتعين على كل مترشح الحضور إلى مركز االختبار الكتابي مرفوقاببطاقة التعريف الوطنية وبطاقة

استدعائه الجتياز االختبار التي تحتوي على المعلومات المتعلقة بمركز االختبار الكتابي.

أن يكون المترشح حاصال على بكالوريا 2021 او 2022 في إحدى الشعب التالية :

شعبة العلوم اإلقتصادية و التدبير : مسلكي العلوم اإلقتصادية و علوم التدبير المحاسباتي
شعبة العلوم الرياضية : مسلكي العلوم الرياضية (أ) و (ب)

شعبة العلوم التجريبية : مسالك العلوم الفزيائية و علوم الحياة و األرض و العلوم الزراعية
بكالوريا مهنية : مسالك التجارة، المحاسبة، اللوجستيك، التسيير و اإلدارة.

(أكادير، سطات، طنجة، مراكش، وجدة، القنيطرة، الجديدة،
فاس، الدار البيضاء، مكناس، بني مالل والداخلة)

تهدف المدارس الوطنية للتجارة و التسيير الى تكوين اطر مؤهلة متوفرة على خبرات تقنية عالية تمكنها من
التكيف مع متطلبات التنمية االقتصادية و االجتماعية الوطنية و الجهوية .

Écoles Nationales de Commerce et de Gestion

تاريخ االعالن عن عتبة االنتقاء : 26 يوليوز 2022

تاريخ إجراء المباراة : 28 يوليوز 2022 

تاريخ االعالن عن النتائج : 01 غشت 2022

تواريخ مهمة :

إجراءات تعيين المترشحين 

درجة اإلستحقاق في اإلختبار الكتابي ترتيباختيارات
المترشح أثناء تسجيلهعبرالبوابة

عددالمقاعدالمتوفرةفي كلمدرسة
يتمالتسجيلالنهائيفي المؤسساتعبر بوابة :

  tafem.ma الخاصةبالمدارس الوطنيةللتجارة و التسيير.
يعوضكلمترشحتمقبولهبصفةنهائية ولم يؤكد

تسجيلهالنهائي بمترشح آخرمنالئحةاإلنتظار

تعتمد عملية تعيين المترشحين المقبولين عىل:
التسويق والعملالتجاري

االعالن التجاري والتواصل

تدبير العالقة معالزبناء

التدقيق ومراقبة التسيير

التدبير المالي والمحاسباتي

تدبير الموارد البشرية

تقنيات التأمين و الصيرفة و المالية

التجارة الدولية 

إدارة األعمال 

التسويق الرقمي

التدبير اللوجيستي

: 
مسلك للتكوين

 المدارس الوطنية للتجارة والتسيير 

Le Test d’Admissibilité à la
Formation En Management
« TAFEM » est un questionnaire à
choix multiples (QCM) qui permet
d’évaluer la culture générale des
candidats ainsi que leurs aptitudes.

TAFEM 

يتعين على المترشحين الحاصلين على البكالوريا األجنبية إيداع نسخة
من هذه الشهادة وكذا كشف نقطهم وإستمارة تسجيلهم ونسخة
من بطاقة التعريف الوطنية في أقرب ENCG وذلك قبل يوم الجمعة

15 يوليوز 2022

Bac Mission : 

الترشيح عبر االنترنت فقط 

www.tafem.ma
اخر اجل :20 يوليوز 2022

شروط الترشيح :

يتعين على كل مترشح خالل مدة الترشيح اختيار وترتيب المدارس المراد الولوج إليها من بين12 مدرسة أثناء تعبئة
طلبالمشاركة وبعد انقضاء هذه المدة اليمكن ألي مترشح التسجيل أو تغيير اختياراته وتجدر اإلشارة إلى أن عدم اختيار
المترشح لمؤسسة من المؤسسات يعتبر تعبيرا منه عن عدم رغبته في االلتحاق بها ويقصيه من ولوجها رغم اجتيازه لالختبار

الكتابي

مباراة الولوج:

N o m b r e  d e  p l a c e s  o u v e r t e s  p o u r  l a  r e n t r é e  u n i v e r s i t a i r e  2 0 2 2 - 2 0 2 3
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