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 تقديم
 

 

إلى إحداث  2991، عمدت الوزارة سنة غيرات البنية االقتصادية الوطنية ومتطلبات سوق الشغلتماشيا مع مت
 .هذه المتغيرات مع النظام التعليمي الوطني مةئلموا شهادة التقني العالي

ة عليا إلى إعداد أطر تقني التكوين يهدف هذا ، حيثسنتينمدة  للحصول على هذه الشهادة التكوينستغرق وي
االندماج من مما يمكنها  معينة نولوجيا الحديثة في مجاالتتمتلك آليات التكتتوفر على مؤهالت علمية وتقنية و

أو إحداث مقاوالت تعزز االقتصاد الوطني و تساهم في التخفيف من حدة  ،جهة منالمقاولة في يسر بسهولة و
 .البطالة

راسي على تتبع السير الد ،عن كثب ،وضمانا لجودة التعلمات بهذا السلك التعليمي تعمل الجهات المعنية بالوزارة
توسيع ل تناوتقدم سنويا على إنجاز تقرير مفصل يشهادة التقني العالي، حيث بالمراكز المحتضنة ألقسام تحضير 

وكذا نتائج امتحان  الديداكتيكية التجهيزاتالعدة البيداغوجية وثم  اإلداريتعزيز الطاقم التربوي وو العرض
 .التخرج

 : لمحاور الرئيسية التاليةا 1122-1122تقرير هذا الموسم  يعالج ،طارهذا اإلفي و

  التقني العالي ؛التعريف بأقسام تحضير شهادة 

  ؛ 1122-1122المعطيات الخاصة بالمسجلين بالموسم الدراسي 

 ؛التكوين المستمر التجهيزات الدياكتيكية و 

 1122 ودورة مايل نتائج امتحان التخرج لنيل شهادة التقني العالي. 
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 شهادة التقني العالي تحضير  تعريف بأقسامال

لحاجيات المقاوالت والصناعات الصغرى والمتوسطة من األطر تلبية  2991أحدثت شهادة التقني العالي سنة 
 .وعلميةمهنية التي تتوفر على مؤهالت تقنية 

علمية وتقنية  مكوناتتلقن فيها  بعد البكالوريا، دبلوم شهادة التقني العالي خالل سنتين دراسيتين تهيئيتم 
 .(اللغات والتواصل) امالتعليم الع مكوناتإضافة إلى ( نظرية وتطبيقية)مهنية  ومكونات

بشقيها  التقنيةالتخصصات في أو ما يعادلها ن على شهادة البكالوريا واسا هذا التكوين التالميذ الحاصلويلج أس
المنظمة  السنويةالمراسلة الوزارية حسب  % 17 نسبةبالتخصصات وباقي  %57بنسبة  التجاري والصناعي

  .لترشيحل

 :التكوين من حيث بعض خصوصيات هذا نقدم فيما يليو

 الجغرافيو التوزيع القطاعي، 
 التأطير التربوي واإلداري ، 
 والمراقبة التربوية التأطير ، 
 لهذا السلك التكويني اإلطار القانوني والتنظيمي. 

 التوزيع القطاعي

علوى الشوكل  تتووز تخصصوا  11تشومل قطاعوات  إلوى أربوع شوهادة التقنوي العواليينقسم التكووين بأقسوام تحضوير 
 : التالي

  تخصصا  12:                   القطا  الصناعي 
  تتخصصا 12 : التكنولوجي والمعلوماتى   القطا 
  تخصصات 10 :        الخدماتيوالقطا  التجاري 
  تتخصصا 11:                   القطا  الفني 

 
 حسب القطاع التخصصات توزيع: 1 شكل
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  جغرافيالتوزيع ال

مراكوز  8العموومي و ملتعليمنهوا بوا 22مركوزا  22موزعة علوى  تخصصا 11حاليا هذا النو  من التكوين يشمل 
  : مصنفة كالتالي  ،الخصوصيلتعليم با

 32 ثانوية تأهيلية، 
 8 مراكز للتعليم الخصوصي. 

من جهة وبين توزيعا متفاوتا  جهوية للتربية والتكوينال اتكاديميعلى جميع األالعمومي  مالتعلي تتوز  مراكزو
 تخصصا 21 امهلوحدن يضمان امركز تحتضن جهة الدار البيضاءنالحظ أن حيث  ،خرىألالمراكز من جهة 

، في حين أن بعض األكاديميات ال يوجد بها سوى مركز (الخوارزمي الثانوية  التأهيلية)منها بمركز واحد  9
 .(ل؛ بني مالالعيون ) ا فقطواحد اتخصصواحد يضم 

 التخصصات  عدد  عدد المراكز للتربية والتكوين لجهة األكاديمية الجهوية

 3 1 واد الذهب لكويرة

 1 1 الساقية الحمراء العيون بوجدور

 2 1 كلميم السمارة

 01 4 سوس ماسة درعة

 01 5 مراكش تانسيفت الحوز

 4 0 الشاوية ورديغة

 1 1 تادلة أزيالل

 7 2 دكالة عبدة

 12 2 البيضاء الكبرىالدار 

 7 2 الرباط سال زمور زعير

 5 2 الشراردة بني حسنالغرب 

 4 1 فاس بولمان

 7 2 مكناس تافياللت

 8 3 طنجة تطوان

 4 3 تازة الحسيمة تاونات

 7 2 الشرقية

 22 33 المجموع

 توزيع التخصصات حسب المراكز: 1جدول 
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 :ليالتخصصات والمراكز المحتضنة لها عبر جهات المملكة كالتوتتوزع مجموع ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 حسب جهات المملكةالعمومي  مالتعلي مراكز خريطة تمثيلية لتوزيع: 2 شكل

 

 أما بالنسبة لمراكز التعليم الخصوصي فتتوزع كما يلي

 النيابة المؤسسة

 سقراط

 التحدي أكادير إداوتنان

 القلم

 مراكش 4زوال 

 أنفا الدار البيضاء البيليا

 أنفاالدار البيضاء  فيردان

 فاس إسام سيب

 سطات المسار

 توزيع مراكز التعليم الخصوصي: 2 جدول

1 

1 

1 

4 

5 

2 

1 2 

1 

2 2 

1 

3 2 

3 

2 
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  إلاداري و التأطير التربوي 

العالي طاقم من األساتذة المبرزين وأساتذة التعليم  شهادة التقني بتخصصاتيتولى التأطير التربوي والبيداغوجي 
يتولى التأطير اإلداري في حين  .شعبة البناءمواد التخصص ببعض المهندسين الذين يؤطرون و الثانوي التأهيلي
  .أو رئيس األشغال في بعض الحاالت شهادة التقني العالي كل من المدير ومدير الدراسةتحضير  بمراكز أقسام

  املراقبة التربويةو  التأطير 

 ابتداء من الموسم الدراسي شهادة التقني العاليبأقسام تحضير  والمراقبة التربوية التأطيرأحدثت هيأة 
المبرزين األساتذة  مباراة مفتوحة في وجه ثرإ على ،مع التطور الذي عرفه هذا التكوينتماشيا  ،1122/1121

 :لتشمل  العاملين بهذه األقسام

 ؛واإلعالميات بالهندسة الكهربائية  يشمكلف بالتفت 
 بالهندسة الميكانيكية ؛ مكلف بالتفتيش 
 بهندسة االقتصاد والتسيير مكلف بالتفتيش. 

وتجدر اإلشارة إلى أن مهام هيأة التفتيش والمراقبة التربوية بأقسام تحضير شهادة التقني العالي ال تنحصر فوي موا 
وعموموا فو ن هوذا الجهواز . للووزارةام أخرى قد تتطلبها الحاجات التربوية وإنما تضاف إليها مه ،تم تسطيره أسفله

يضطلع بمهمة التنسيق والعمل إلى جانب المصالح المركزية المختصة بملف شوهادة التقنوي العوالي، للمسواهمة فوي 
 . التكوينجميع العمليات والتدابير التي تروم االرتقاء بهذا النو  من 

 :فيما يلياسية الموكولة للمكلفين بمهام التفتيش بأقسام تحضير شهادة التقني العالي المهام األسويمكن إجمال 

 مجال القيادة التربوية والتخطيط

  تقديم االقتراحات أو إبداء الرأي حول استراتيجية الوزارة وتحديد خطط العمل الكفيلة بتحقيق
 ؛ غاياتها وأهدافها في مجال شهادة التقني العالي

 ؛ بناء التصورات وإعداد المشاريع وفق متطلبات الوزارة المساهمة في 

 ؛ التخطيط والبرمجة والتنفيذ والتتبع والتقويم لبرامج الوزارة في مجال شهادة التقني العالي 

 ؛  الطلبة –المكونون  –المراكز : اإلسهام في تطوير وتحسين عمليات التقويم على مختلف المستويات 

  التربويةإنجاز الدراسات واألبحاث . 

 مجال المناهج 

  ؛ الجديدة وفق المسطرة المتضمنة بمراجع التكوين التخصصاتاإلشراف على إرساء 

  ؛ إلى جانب الدليل المتضمن في مرجع التكوين (جامع لتجهيز المختبرات)بلورة دليل 

 ؛ تنسيق عملية مراجعة وتحيين مراجع التكوين 

 ؛ المصادقة على مراجع التكوين 

 كتيكية الخاصة بمراكز تحضير شهادة اي مختلف مراحل سيرورة اقتناء التجهيزات الديدالمشاركة ف
 ؛  (الئحة التجهيزات انظر ملحق ) ...اللجن التقنية –إعداد دفتر التحمالت  من التقني العالي

 تحضير األطر المرجعية للتقويم الخاصة بهذا النو  من التكوين. 

 مجال التكوين

 المستمر لفائدة األطر التربوية ؛  إعداد برامج التكوين 

  المساهمة في التكوين المستمر لفائدة األطر التربوية ؛ 

 تحضير األطر المرجعية للتقويم. 
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قام السادة المفتشون بالمشاركة في التكوين الذي نظمته المديرية المكلفة بالتعليم التقني وشهادة وفي هذا المجال،  
فرنسيين على المعدات الديداكتيكية الجديدة الخاصة بمختبرات تقنيات الكهرباء التقني العالي بتأطير من خبراء 

 وذلك لفائدة األساتذة المؤطرين لهذا التخصص على الصعيد الوطني بكل من الدار البيضاء وسيدي قاسم ووجدة
 (انظر التقرير رفقته) .وسال

 مجال التأطير والمراقبة 
  تحضير شهادة التقني العاملة بجميع مراكز  طر التربويةألل برمجة زيارات التأطير والتفتيش

 ؛ العالي

 مراكز ؛الومراقبة وتقويم عمل األطر التربوية العاملة ب تأطير 

   ؛ لمراكز تحضير شهادة التقني العاليمراقبة حسن التدبير التربوي 

  مراجع التكوين حسب التخصص من حيث التوزيع لمراقبة جداول الحصص ومدى مالئمتها
 .األسبوعي لكل مادة

 للمراكز المحتضنة لشهادة التقني العالي  بالتدبير التربوي المساهمة في إعداد النصوص الخاصة
 ...(.التوجيهات –الدالئل  –المذكرات )
 

ممثلين عن المديرية المكلفة بالتعليم التقني وشهادة التقني وفي هذا المجال تم القيام بزيارات ميدانية من طرف 
لتتبع ومصاحبة مراكز تحضير ، 1122ود نهاية شهر نونبر ، إلى حدمراكز ( 7) لخمسالمفتشين والعالي 

 (.أنظر تقارير الزيارات المرفقة) 1122-1122شهادة التقني العالي خالل الدخول التربوي الحالي 
 .ي في طور التنفيذبها تخصصات جديدة فه أحدثتأما بالنسبة لباقي الزيارات الميدانية لمصاحبة المراكز التي 

 إلاطار القانوني والتنظيمي
أقسوام تحضوير شوهادة التقنوي  تخصصواتبمختلوف  والتقوويمسوة االدر الولوج إلى هذا السلك من التكوين وكوذا نظمي

بالجريودة الرسومية  1121نوونبر  10بتاريخ الصادر  41.4341الوزاري رقم  كالقرار تنظيميةالعالي بنصوص 
 زاريووة منظمووة لهووذا التكوووين يووتم تحيينهووا كوول سوونةبمووذكرات ووكووذا ، 1122ينوواير  21بتوواريخ  25-0220رقووم 
عبوور البوابووة االلكترونيووة الخاصووة بهووذا السووولك لولوووج أقسووام تحضووير شووهادة التقنووي العووالي   لترشوويحذكرة كموو
  bts.men.gov.ma-www.e لحركوة االنتقاليوة الخاصوة باألسواتذة المبورزيننظموة لوالمراسولة الوزاريوة الم 

 .ومراسلة تنظيم الحياة المدرسية بأقسام تحضير شهادة التقني العالي

  4102-4102املسجلين الطلبة املعطيات الخاصة ب
جديدة فتحت في وجه حاملي لما يقدمه من آفاق على هذا التكوين الحاصلين على شهادة البكالوريا بفضل إقبال 

تعمل . لياوإمكانية متابعة الدراسة بالتعليم العدماج في سوق الشغل نسهولة اإلكدبلوم شهادة التقني العالي 
 هاحرصمن خالل  هامة مجهوداتببذل المكلفة بالتعليم التقني وشهادة التقني العالي المديرية المصالح المعنية ب

ن زيارات ميدانية وتأطير قانوني وبيداغوجي وتتبع جميع مراحله بما يتطلبه األمر م يع العرضستوعلى 
ندرجها  1122-1122بالنسبة لهذا الموسم  أكاديميات بخمستخصصات  5 إحداثتم  هكذا ،للجهات المعنية

 : كما يلي

 الجهة اإلقليم  المركز التخصصات

 تقنو تجاري 

 ابتكار المنتوج الصناعي 
 دكالة عبدة آسفي الخوارزميالثانوية التأهيلية 

 سال التأهيلية الفارابيالثانوية  نيات الكهرباءتق 
 الرباط سال زمور زعير

 الرباط الثانوية التأهيلية الليمون التسيير اإلداري 

 مراكش تانسيفت الحوز شيشاوة الثانوية التأهيلية التقنية تدبير المقاوالت الصغرى والمتوسطة 

 سوس ماسة درعة أكادير سيالثانوية التأهيلية اإلدري ابتكار المنتوج الصناعي 

 مكناس تافياللت مكناس موالي إسماعيل الثانوية التأهيلية تدبير المقاوالت الصغرى والمتوسطة 
 2113-2114التخصصات المحدثة برسم الموسم : 3 جدول

https://www.e-bts.men.gov.ma/
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 4102-4102الخريطة املدرسية و  عامة معطيات إحصائية
التسجيل عبر ب 1122-1122 التربوي ام تحضير شهادة التقني العالي برسم الموسمالترشيح لولوج أقس تميز

والذي دخل تجربته األولى هذه السنة مما سهل على جميع  bts.men.gov.ma-www.eالبوابة االلكترونية 
تكافؤ الفرص بين التالميذ الراغبين في االلتحاق و للشفافية ضمانا المتدخلين عملية الترشيح واالنتقاء والتسجيل

 .بهذا التكوين

بالنسوبة  بأقسوام تحضوير شوهادة التقنوي العواليبالسونتين األولوى والثانيوة عرف عدد الطلبة المسوجلين ولإلشارة فقد 
طالبوة   1277 انتقول مونحيوث  1122-1118 وات الخموس األخيورةخوالل السوننموا مضوطردا  للتعليم العمومي

. 1122-1122 الحواليالموسوم فوي طالبوة وطالبوا  2111إلوى صول ل،  1118-1115 يبالموسم التربو وطالبا
ليصول العودد اإلجموالي لطلبوة  121أما بالنسبة للتعليم الخصوصي فقد بلغ عدد المسجلين بالسنتين األولى والثانية 

  .بالتعليم العمومي والخصوصي طالبة وطالبا 2221هذا السلك 

 
 2113-2112 بالتعليم العمومي تطور أعداد الطلبة المسجلين: 3 شكل

 

  4102-4102 لتكون خريطة ا
ي الحال التربوي بالموسم   2111  العمومي للتعليم   بالنسبة بجميع التخصصات المسجلين بلغ عدد الطلبة

عدد والذي بلغ  1121-1122م الدراسي  الفارط مقارنة مع الموس ،% 2أي بزيادة قدرها  1122-1122
 . وطالبة طالبا 2190 المسجلين به 

 : بالمملكة كما يلي األكاديميات الجهوية للتربية والتكوينوتتوز  أعداد الممدرسين بهذا السلك التكويني ب
 مجموع الطلبة المسجلين التخصصاتعدد  عدد المراكز األكاديمية الجهوية

 121 3 1 رةواد الذهب لكوي
 06 1 1 الساقية الحمراء العيون بوجدور

 06 2 1 كلميم السمارة
 333 01 4 سوس ماسة درعة

 446 8 5 مراكش تانسيفت الحوز
 214 4 0 الشاوية ورديغة

 60 1 1 تادلة أزيالل
 266 7 2 دكالة عبدة

 766 12 2 البيضاء الكبرىالدار 
 266 7 2 الرباط سال زمور زعير

 214 5 2 شراردة بني حسن الغرب
 216 4 1 فاس بولمان

 313 7 2 مكناس تافياللت
 262 8 3 طنجة تطوان

 166 4 3 تازة الحسيمة تاونات
 314 7 2 الشرقية

 4266 22 33 المجموع
 توزيع الطلبة المسجلين حسب األكاديميات: 4جدول 

https://www.e-bts.men.gov.ma/
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 توزيع الطلبة المسجلين حسب األكاديميات: 4 شكل

 

   توزيع الطلبة املسجلين حسب الجنس

ليسووجل مووا  شووهادة التقنووي العووالي تحضووير المسووجلين بالسوونتين األولووى والثانيووة موون أقسووام الووذكوركمووا ارتفووع عوودد 
 2927ل مقابوو طالبووا 1107 منهووا 1122-1122 الدراسووي الحوواليالموسووم بطالبووة وطالووب   2111مجموعووه 

  .طالبة

 المجموع السنة الثانية السنة األولى  
 2265 957 1308 الذكور 

 1935 822 1113 اإلناث

 4200 1779 2421 المجموع
 حسب الجنس والثانية بالسنة األولىتوزيع الطلبة المسجلين : 5 جدول

 

 
 حسب الجنس الثانيةو بالسنة األولىبة المسجلين توزيع الطل: 5 شكل
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 توزيع الطلبة املسجلين حسب نوع البكالوريا 

عملت الوزارة على توسيع التسجيل بأقسام تحضير شهادة التقني العالي في  1118-1115منذ الدخول التربوي 
حيث خصصت حصيص   ،صاتباقي التخص إلى ،باإلضافة إلى التعليم التقني ،وجه حاملي شهادة البكالوريا

 .لباقي المسالكنسبة الوب % 17بالنسبة للمسالك التقنية  %57بنسبة  

 النسبة المئوية العدد كالورياحسب نوع البالطلبة 

 % 25.52 806 العلوم والتكنولوجيات الكهربائية

 % 22.75 550 والمحاسبة االقتصاديةالعلوم 

 % 20.98 516 العلوم الفيزيائية

 % 17.88 444 والتكنولوجيات الميكانيكيةالعلوم 

 % 9.45 222 علوم الحياة واألرض

 % 1.44 45 العلوم الرياضية

 % 1.15 26 اآلداب

 % 0.78 02 باقي المسالك

 166 2421  المجموع
 توزيع الطلبة المسجلين بالسنة األولى حسب نوع البكالوريا: 6 جدول

 

 طلبة املسجلين حسب التخصصات توزيع ال
بالنسبة للدخول ( تخصصا 11)التخصصات  في مختلف 1212المسجلين بالسنة األولى  عدد الطلبةبلغ 

حيث بلغ عدد المسجلين  1121-1122 المنصرممقارنة مع الدخول المدرسي  1122-1122التربوي الحالي 
 .% 2.75أي بنسبة تطور بلغت  1227بالسنة األولى 

 .هؤالء الطلبة حسب التخصصات المتعددة المراكز التالي توزيع الجدوليبين و
 

 عدد الطلبة المسجلين بالسنة األولى حسب التخصصات التخصصات
 336 تطويرنظم اإلعالم

 363 تدبير المقاوالت الصغرى والمتوسطة
 260 المحاسبة والتسيير

 237 األنظمة والشبكات المعلومياتية
 176 ةاألنظمة الكهروبي

 100 الكهروحيليات النظم اآللية
 113 التدبير التجاري

 161 اإلنتاجياتية
 161 التدبير السياحي

 63 ابتكار المنتوج الصناعي
 60 تقنيات الكهرباء

 36 البناء
 06 تقنو تجاري

 66 الوسائط المتعددة وتصميم مواقع الويب
 62 التسيير اإلداري

 36 الطاقية
 26 القالبية

 26 الصيانة الصناعية
 24 السمعي البصري
 24 صيانة السيارات

 16 فنون وصناعة الطباعة
 16 المواد اللدنية والمركبة

 2421 المجموع
 عدد الطلبة المسجلين بالسنة األولى حسب التخصصات: 7 جدول
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تدبير المقاوالت الصغرى والمتوسطة واألنظمة يتبين من خالل الجدول أن تخصصات تطوير نظم اإلعالم  و
تعرف إقباال مهما مقارنة مع باقي التخصصات مما أدى إلى تعميمها  والمحاسبة والتسيير والشبكات المعلومياتية

ابتكار بالنسبة لتخصصات شأن كذلك ال في السنوات األخيرة من المراكز على الصعيد الوطني عدد مهمعلى 
 .قنيات الكهرباء واألنظمة الكهروبيةالمنتوج الصناعي وت

  (الثانيةبالسنتين ألاولى و )تطور عدد ألاقسام 

فقود عورف بودوره تطوورا ملموسوا ابتوداء مون الموسوم  بسلك تحضير شوهادة التقنوي العوالي عدد األقسام فيما يخص
 229م مون ارتفوع عودد األقسوا، حيوث 1122-1122إلى غاية الموسم الدراسي الحالي  1118-1115الدراسي 

 يقووودر ب أي بمعووودل نموووو ) 1122-1122 برسوووم الموسوووم الدراسوووي 180 إلوووى  1118-1115 قسوووما بموسوووم
سوونة  طالووب 11حيووث انتقوول موون  ،فووي تحسوون مسووتمر  بالقسووم الطلبووةمعوودل مووع اإلشووارة إلووى أن  .(% 51.26

 الخموس سونواتتطور عدد األقسام خوالل ويبين الجدول اآلتي . 2013-2014 سنة   24 إلى،  2007-2008

 .األخيرة

 
 تطور عدد األقسام خالل الخمس سنوات األخيرة: 6 شكل

 التجهيزو التكوين املستمر و  البرامج
الخاصة بشعب تحضير شهادة التقني  والمناهج انطلقت عملية مراجعة البرامج 1115ابتداء من شهر نونبر 

 .كفاياتوالتي اعتمدت المقاربة بال العالي

 التخصصات همتوالمرحلة الثانية  تخصص 8 همتالمرحلة األولى : على مرحلتين هذه العملية برمجت 
، والتي تكونت من  بهذه العملية المكلفة اللجانوفي هذا اإلطار تم تنظيم وتتبع لقاءات . 22 وعددها المتبقية

عمل خالل لقاءات دورية بالمصالح المركزية تحت وكانت ت ممثلي اإلدارة المركزية وأساتذة والمكلفين بالتفتيش،
  .إشراف المديرية المكلفة بالتعليم التقني وشهادة التقني العالي

 محطات أساسية عشر قوم على يإطار منهجي  اعتماد عدة بيداغوجية وب سنائخالل هاتين المرحلتين تم االستو
 :   تخللتها فترات للتقاسم والمصادقة

 وية تشكيل الفرق الترب  بلورة اإلطار المرجعي ودليل التقويم 

 التكوين على  العدة البيداغوجية  تحديد التجهيزات الضرورية 

  بلورة مرجع األنشطة المهنية مع الجمعيات المهنية
 حسب التخصص

 اقتناء التجهيزات التكميلية 

  المواد والمضامين: بلورة المرجع اإلشهادي  تنظيم التكوين لفائدة المكونين 

  الحصص الزمنية : بلورة دليل األنشطة التربوية
 وتنظيم التكوين

  تحيين القرار الوزاري المنظم للتكوين من أجل
 الحصول على شهادة التقني العالي
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الصياغة النهائية خالل هذه السنة مرجعا للتكوين وسيتم  22وقد أسفرت المرحلة الثانية على صياغة 
 :وهي  2للتخصصات المتبقية وعددها 

 الصيانة الصناعية 
 صيانة السيارات 
 فنون وصناعات الطباعة 

تم فقد  المختبراتتجهيز مراكز تحضير شهادة التقني العالي بالمعدات الديداكتيكية الالزمة لكل أما فيما يخص 
 .كانيكيةمختبرات الهندسة الميبتجهيزات  ما يتم االهتمام حاليافي ،المراكز المعنيةجميع منها إلى  جزء كبيرتسليم 

  املوارد البشرية
 اأسوتاذ 298 و امبورز اتاذأسو 122منهوا  مكوون 022 يتم التأطير بأقسام تحضير شهادة التقنوي العوالي مون طورف

فيمووا يلووي توزيووع هووذه األطوور التربويووة حسووب  .مهندسووين 3موون بيوونهم  أطوور أخوورى 22و  لتعلوويم الثووانوي التووأهيليل
 .المركزواإلطار 

 العدد التخصص
 137 إلقتصاد و التسييرهندسة ا

 100 الهندسة الميكانيكية
 79 الهندسة الكهربائية

 71 اإلعالميات
 44 العربية

 44 الرياضيات
 41 أطر أخرى
 39 اإلنجليزية
 20 اإلسبانية

 19 الفزياء

 641 المجموع
 التخصصالتقني العالي حسب  توزيع األساتذة العاملين بأقسام تحضير شهادة :2 جدول

 

 

 
 التخصصتوزيع األساتذة العاملين بأقسام تحضير شهادة التقني العالي حسب  :7 شكل
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  العاملة بأقسام تحضير شهادة التقني العالي  هيأة التدريسإحصائيات 
 المركز

المبرزون 

 المواد التقنية
المبرزون 

 المواد العلمية
برزون اللغات الم

 التواصلو
 المجموع أطر أخرى الثانوي التأهيلي

 18 0 13 1 - 4 لالخديجة الداخلة

 7 0 6 1 0 0 لسان الدين العيون

 14 0 13 0 1 0 كلميم التقنية

 10 0 6 2 0 2 المسيرة تزنيت

 28 4 14 4 2 4 اإلدريسي أكادير

 18 3 7 1 2 5 يوسف بن تاشفين أكادير

 13 0 8 1 1 3 رزازاتابن الهيثم و

 14 0 9 2 1 2 التقنية شيشاوة

 12 1 8 1 0 2 محمد الخامس الصويرة

 9 0 7 0 0 2 تساوت القلعة

 15 1 9 2 1 2 الحسن التاني مراكش

 19 7 3 2 2 5 محمد السادس مراكش

 10 0 7 1 0 2 محمد الخامس بني مالل

 15 0 13 0 0 2 الخوازمي آسفي

 33 0 18 2 2 11 الرازي الجديدة

 26 0 16 2 1 7 التقنية سطات

 63 1 32 4 6 20 الخوارزمي البيضاء

 26 5 5 3 1 12 الخنساء البضاء

 27 12 12 1 1 1 الليمون الرباط

 20 0 9 2 1 8 الفارابي سال

 38 2 15 3 4 14 بن سينا القنيطرة ا

 11 0 8 0 0 3 األمير موالي عبد هللا سيدي قاسم

 25 4 8 1 2 10 التقنية فاس

 28 0 20 2 1 5 موالي اسماعيل مكناس

 20 0 11 2 2 5 شيديةالتقنية الر

 9 1 5 1 0 2 الخوارزمي شفشاون 

 19 0 11 2 1 5 موالي يوسف طنجة 

 14 0 7 3 0 4 اإلمام الغزالي تطوان

 8 0 8 0 0 0 الباديسي الحسيمة 

 11 0 8 2 0 1 بن سينا تاوناتا

 9 0 7 0 0 2 التقنية تازة

 29 1 17 2 2 7 المغرب العربي وجدة

 23 0 16 2 1 4 المهدي بنبركة وجدة

 641 42 356 52 35 156 المجموع

 األطر التربوية العاملة بأقسام تحضير شهادة التقني العالي: 9جدول 
 

 
 المدرسةالتوزيع حسب المواد : 2شكل  
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 الخاصة باألساتذة املبرزينالحركة الانتقالية 
ضومن الموذكرة الوزاريوة اإلطوار التوي تهوم جميوع خاصوة بأقسوام تحضوير شوهادة التقنوي الحركة االنتقاليوة ال نظمت

بعود ذلوك توم إصودار ، 2-1281تحوت رقوم  1122أبريول  17 بتواريخ الحركات االنتقالية لوزارة التربية الوطنية 
لتحوودد  2-1209تحووت رقووم  1122أبريوول  17اريووة لإلجووراءات العمليووة للحركووات االنتقاليووة بتوواريخ مراسوولة وز

تواريخ إجراء جميع العمليات المرتبطة بالحركة االنتقالية لألساتذة المبرزين العاملين بأقسام تحضير شوهادة القنوي 
 . العالي والراغبين في االلتحاق بها

في استقبال ودراسة ملفات طلبات االنتقال الخاصة باألسواتذة المبورزين بقسوم شهر مايو شر   منتصفوابتداء من 
المناصوب واإلشراف على التعليم التقنوي وتنظويم التعلويم بأقسوام تحضوير شوهادة التقنوي العوالي حسوب التخصصوات 

 . الشاغرة
سوواتذة المبوورزين الخاصووة باأل 1122-1122تووم دراسووة ملفووات الحركووة االنتقاليووة برسووم السوونة الدراسووية هكووذا 

مصولحة تنظويم التعلوويم وتتبوع إدموواج الحاصولين علووى شوهادة التقنووي العوالي للتأكوود مون صووحة المعلوموات والوثووائق ب
 .ملفا موزعة كالتالي 80  الملفات التي تمت معالجتها إلى عددقد بلغ المدالة بها، و

 عدد الطلبات التخصص

 5 الهندسة الكهربائية

 3 الهندسة الميكانيكية

 26 اإلقتصاد والتسيير

 3 الفيزياء

 00 الرياضيات

 25 اللغة العربية

 03 اللغة الفرنسية

 26 المجموع
 عدد الطلبات الواردة على المديرية في إطار الحركة االنتقالية: 11جدول 

مصولحة تنظوويم التعلوويم  -تربووي والتجريووب المركووز الووطني للتجديوود الوبتنسوويق موع بعود االنتهوواء مون هووذه العمليوة 
ليووات المتعلقووة ب سووناد مإجووراء الع الشوورو  فووي تووم ،ومصوولحة تكوووين األطوور باألقسووام التحضوويرية للموودارس العليووا

م ااقسوواللتحوواق ببا تعلووق األموور  سووواء ،لحركووة االنتقاليووةالمشوواركين فووي االمبوورزين  المناصووب الشوواغرة لألسوواتذة
إال أن عمول اللجنوة عورف تعثورا  .عوالي أو باألقسوام التحضويرية للمودارس والمعاهود العليواتحضير شوهادة التقنوي ال

إلوى عودم الحسوم بسبب قرار الفصل بين خريجي سلك التبريز إلسنادهم مناصوب التودريس بأحود السولكين مموا نوتج 
 .)لملحقاتانظر ا(في بعض الحاالت من طرف اللجنة، حيث تم تحرير محاضر خاصة بالحاالت المستعصية 

مشواركا بالنسوبة ألقسوام  87وعددهم عنه الحركة االنتقالية لألساتذة المبرزين أسفرت وندرج في الجدول أسفله ما 
 : % 21.12تحضير شهادة التقني العالي، لبي من بينها ما يقرب من 

 

 

 

 

 

 خالل الحركة االنتقالية هاؤتم إرضاالمناصب التي : 11جدول 

 

 ةالمناصب الملبا التخصص

 0 الهندسة الكهربائية

 01 االقتصاد والتسيير

 0 ةنيكيالميكا الهندسة

 0 الفيزياء

 4 الرياضيات

 2 اللغة العربية

 1 اللغة الفرنسية

 26 المجموع
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 نسب المناصب الملباة :9 شكل

 

الذين تابعوا دراستهم  (األساتذة المستبرزين) ناجحين في االختبارات االنتقائيةانوي التأهيلي الالتعليم الثأساتذة  تكليفكما تم 

 :أستاذا موزعة كالتالي  22تحضير شهادة التقني العالي وعددهم  الثالثة من سلك التبريز للتدريس بأقسامبالسنة 

 

 

 

 

 

 
 تكليف األساتذة المستبرزين: 12 جدول

  

  2013دورة ماي  امتحان التخرج لنيل شهادة التقني العالي نتائج
 تنظيم امتحان التخرج لنيل شهادة التقني العالي 

 مركزالإلى  1122دورة ماي ن التخرج لنيل شهادة التقني العالي عمليات اختيار وصياغة مواضيع امتحاأسندت 
جميع لبالنسبة وذلك ، بكونه مختصا في تنظيم االمتحانات والمباريات بالرباط  واالمتحاناتالوطني للتقويم 

اللغة واللغة الفرنسية واللغة العربية : مواد المشتركة باإلضافة إلى ال تخصصا 11وعددها  لتخصصاتا
 .واللغة اإلسبانية ليزية وتقنيات التعبير والتواصلاإلنج

 شهادة التقني العالي  نتائج امتحان التخرج لنيل
حسووب المراكووز  ،جووا نال ةنسووب تتراوحووووطالبووة  طالبووا 2981عوودد المترشووحين الجتيوواز هووذا االمتحووان  بلووغ
 . % 211و  % 29 ما بين  التخصصاتو

 2981طالبووا ناجحووا موون أصوول  2270أي   % 08 بلغووتاكووز قوود وعلووى العموووم فوو ن نسووبة النجووا  بجميووع المر
 .ا يلي جدول إجمالي لهذه النتائجوفيم .مترشحا

 

 النسبة الناجحون المترشحون التخصص المراكز

 مكناس -موالي إسماعيل 

 تطوير نظم اإلعالم

14 13 93% 

 %85 23 27 القنيطرة -ابن سينا 

 %50 8 16 فاس -التقنية 

 %43 10 23 تاونات -ابن سينا 

 %27 10 37 ورزازات -ابن الهيثم 

 %82 23 28 العيون-لسان الدين بن الخطيب

 %29 6 21 الداخلة -لالخديجة 

 %78 18 23 كلميم -التقنية 

 ةالمناصب الملبا التخصص

 4 الهندسة الكهربائية

 00 يراالقتصاد والتسي

 1 ةالميكانيكي الهندسة

 22 المجموع



08 

 

 النسبة الناجحون المترشحون التخصص المراكز

 %73 16 22 الحسيمة -البادسي 

 %33 8 24 وجدة -المغرب العربي 

 %62 16 26 مراكش-الحسن الثاني

 %58 151 261   المجموع

 وجدة -المغرب العربي 

 األنظمة والشبكات المعلومياتية

21 13 62% 

 %87 26 30 شيشاوة -اإلمام البوخاري 

 %94 17 18 الصويرة -محمد الخامس 

 %67 16 24 أكادير -اإلدريسي

 %96 23 24 آسفي -الخوارزمي 

 %62 21 34 الدار البيضاء -الخوارزمي 

 %73 16 22 ي ماللبن -محمد الخامس 

 %72 18 25 سال -الفارابي 

 %42 10 24 تطوان -اإلمام الغزالي 

 %72 160 222   المجموع

 تطوان -اإلمام الغزالي 

 الكهروحيليات النظم اآللية

26 8 31% 

 %69 18 26 الجديدة -الرازي 

 %75 12 16 أكادير -اإلدريسي 

 %76 13 17 الدار البيضاء -الخوارزمي 

 %53 9 17 وجدة -المغرب العربي 

 %59 60 102   المجموع

 الدار البيضاء -الخوارزمي 
 تقنو تجاري

29 14 48% 

 %10 2 21 فاس -التقنية 

 %32 16 50   المجموع

 الدار البيضاء -الخوارزمي

 األنظمة الكهروبية

31 14 45% 

 %75 21 28 سطات -التقنية 

 %45 5 11 طنجة -موالي يوسف 

 %57 40 70   المجموع

 البيضاء -الخوارزمي 

 البناء

31 27 87% 

 %95 21 22 الرباط -الليمون 

 %78 14 18 مراكش-الحسن الثاني

 %87 62 71   المجموع

 البيضاء -الخنساء 

 تدبير المقاوالت الصغرى والمتوسطة

117 116 99% 

 %100 27 27 سطات -التقنية 

 %89 24 27 القلعة -تساوت 

 %79 44 56 أكادير -اإلدريسي 

 %90 18 20 الداخلة -لالخديجة 

 %64 9 14 تازة -التقنية 

 %100 18 18 الرشيدية -التقنية 

 %93 14 15 تطوان -اإلمام الغزالي 

 %95 20 21 وجدة -المهدي بن بركة 

 %92 290 315   المجموع

 فاس -التقنية 

 المحاسبة والتسيير

42 24 57% 

 %38 15 39 الجديدة -الرازي 

 %50 20 40 مراكش-محمد السادس

 %97 29 30 طنجة -موالي يوسف 
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 النسبة الناجحون المترشحون التخصص المراكز

 %69 20 29 وجدة -المغرب العربي 

 %96 24 25 تزنيت -المسيرة الخضراء 

 %50 10 20 تاونات -ابن سينا 

 %72 13 18 سال -الفارابي 

 %64 155 243   المجموع

 لبيضاءا -الخنساء 

 التدبير التجاري

31 31 100% 

 %100 21 21 الجديدة -الرازي 

 %100 22 22 طنجة -موالي يوسف 

 %100 74 74   المجموع

 الصويرة -محمد الخامس 

 التدبير السياحي

15 10 67% 

 %56 9 16 أكادير -يوسف بن تاشفين 

 %45 5 11 ورزازات -ابن الهيثم 

 %48 14 29 كلميم -التقنية 

 %27 3 11 الداخلة -لالخديجة 

 %0 0 30 فاس -التقنية 

 %21 3 14 شفشاون -الخوارزمي 

 %35 44 126   المجموع

 سيدي قاسم -األمير موالي عبد هللا 

 تقنيات الكهرباء

14 10 71% 

 %75 21 28 الدار البيضاء -الخوارزمي 

 %32 6 19 وجدة -المهدي بن بركة 

 %61 37 61   المجموع

 الرشيدية -التقنية 
 الوسائط المتعددة تصميم مواقع الويب

24 23 96% 

 %68 13 19 مراكش-محمد السادس

 %84 36 43   المجموع

 أكادير -يوسف بن تاشفين 

 اإلنتاجياتية

19 18 95% 

 %55 17 31 الدار البيضاء -الخوارزمي 

 %19 5 26 تطوان -اإلمام الغزالي 

 %82 18 22 جديدةال -الرازي 

 %67 20 30 مكناس -موالي إسماعيل 

 %61 78 128   المجموع

 %68 1203 1766 مجموع خريجي التخصصات متعددة المراكز 

 الدار البيضاء -الخوارزمي 
 %33 10 30 المواد اللدنية والمركبة

 %50 15 30 القالبية

 الرباط -الليمون 
 %83 10 12 فنون وصناعات الطباعة

 %91 21 23 السمعي البصري

 %72 18 25 ابتكار المنتوج الصناعي وجدة -المهدي بن بركة 

 %53 10 19 الصيانة الصناعية القنيطرة -عبد المالك السعدي 

 %73 16 22 صيانة السيارات مكناس -موالي إسماعيل 

 %100 30 30 تقنيات اإلدارة البيضاء -الخنساء 

 %100 23 23 قيةالطا الرشيدية -التقنية 

 %71 153 214 مجموع خريجي التخصصات الوحيدة المركز

 %03 1356 1980 المجموع العام
 2013عدد الناجحين في امتحان التخرج لنيل شهادة التقني العالي دورة ماي : 13جدول 
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 دةاملتواجدة بمراكز متعدالتخصصات نتائج امتحان التخرج الخاصة ب

 : تطوير نظم اإلعالم
الجتيوواز  بهوواعوودد المترشووحين بلووغ   ،مركووزا علووى الصووعيد الوووطني( 22)عشوور  ب حوودىالتخصووص   اتواجوود هووذي

ويتفواوت هوذا المعودل بوين مركووز .  %78أي بمعودل   272 منجوح مونهوطالبوة طالبوا  102إلوى امتحوان التخورج
بالثانويوة التأهيليوة ابون  كوأدنى نسوبة نجوا  % 15و  مووالي إسوماعيلالثانويوة التأهيليوة ب  % 92وآخر حيث بلوغ 
 .الهيثم بورزازات

 
  خريجي تخصص تطوير نظم اإلعالم: 11 شكل

 :األنظمة والشبكات المعلومياتية 
ن عودد المترشوحيبلوغ  مراكز علوى الصوعيد الووطني و (9) بتسعة األنظمة والشبكات المعلومياتيةتخصص  يتواجد
ويتفاوت هذا المعودل  ، %51أي بمعدل  ،مترشح 201نجح منها وطالبة طالبا  111 الجتياز امتحان التخرج به 

بالثانويوة  كوأدنى نسوبة نجوا  % 21و الخووارزمي بسسوفيالثانويوة التأهيليوة ب  %90بوين مركوز وآخور حيوث بلوغ 
 .اإلمام الغزالي بتطوانالتأهيلية 

 
  خريجي تخصص األنظمة والشبكات المعلومياتية: 11 شكل
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 : الكهروحيليات النظم اآللية 
الجتيواز امتحوان التخورج  بهعدد المترشحين بلغ ومراكز على الصعيد الوطني  (7) بخمسةالتخصص  اتواجد هذي

  % 50يوث بلوغ ويتفاوت هذا المعدل بين مركز وآخور ح ، % 79أي بمعدل  مترشح 01طالب نجح منها  211
 .اإلمام الغزالي بتطوانالثانوية التأهيلية بكأدنى نسبة نجا   % 22و الثانوية التأهيلية الخوارزمي الدار البيضاءب

 
 الكهروحيليات النظم اآلليةخريجي تخصص : 12 شكل

 :تقنو تجاري 

 71عودد المترشوحين الجتيواز امتحوان التخورج  وبلوغعلى الصعيد الوطني  بمركزين تقنو تجاريتخصص تواجد ي
 .%  21نجا  أي بمعدل   20 طالبا نجح منها

 
 خريجي تخصص تقنو تجاري: 13 شكل

 :  البناء
 52عودد المترشوحين الجتيواز امتحوان التخورج وبلغ  علوى الصوعيد الووطني  بوثالث مراكوزالتخصص   اتواجد هذي

 .% 85 همسبة نجاحبلغت نطالبا 

 
 خريجي تخصص البناء: 14 شكل
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 : تدبير المقاوالت الصغرى والمتوسطة 

مراكز على الصعيد الوطني وعدد المترشوحين  (9) بتسعة تدبير المقاوالت الصغرى والمتوسطةتخصص تواجد ي
ويتفواوت هوذا المعودل بوين . % 91أي بمعدل   191ا   نجح منهوطالبة طالبا  227الجتياز امتحان التخرج بلغ  

 % 02و  التقنيوة الرشويديةالثانويوة التأهيليوة و الثانويوة التأهيليوة التقنيوة بسوطاتب  % 211مركز وآخر حيث بلغ 
 .تازةالتقنية الثانوية التأهيلية بكأدنى نسبة نجا  

 
 اوالت الصغرى والمتوسطةتدبير المقخريجي تخصص : 15 شكل

 
 : المحاسبة والتسيير 

مراكز علوى الصوعيد الووطني وعودد المترشوحين الجتيواز امتحوان التخورج بلوغ   (8) بثمانيةالتخصص   اتواجد هذي
 % 95ويتفاوت هذا المعدل بين مركز وآخر حيث بلغ .   %02أي بمعدل ، 277نجح منها وطالبة طالبا  122

 .الجديدةبالرازي الثانوية التأهيلية بكأدنى نسبة نجا   % 28و طنجةموالي يوسف الثانوية التأهيلية ب 

 
 خريجي تخصص المحاسبة والتسيير: 16 شكل

 : التجاري التدبير
عوودد المترشووحين الجتيوواز امتحووان وبلغغ  علووى الصووعيد الوووطني  بووثالث مراكووز  التوودبير التجوواري تخصووصتواجوود ي

 .%  211 تعادل  انجبنسبة وطالبة طالبا  52 التخرج
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 :التدبير السياحي 
عودد المترشوحين الجتيواز امتحوان التخورج  وبلوغعلوى الصوعيد الووطني  مراكوز (5) بسبعةالتخصص   اتواجد هذي

ويتفواوت هوذا المعودل بوين مركوز وآخور حيوث بلوغ  .%  27 نجوا أي بمعدل  ، 22نجح منها  وطالبة طالبا 210

التقنية بفاس نظورا لضوبط الثانوية بكأدنى نسبة نجا   % 1و   محمد الخامس الصويرةالثانوية التأهيلية ب  % 05
 .الطلبة في حالة غش جماعية

 
 خريجي تخصص التدبير السياحي: 17 شكل

 :تقنيات الكهرباء 
عدد المترشحين الجتياز امتحان التخورج  وبلغ يعلى الصعيد الوطن بثالث مراكزيوجد تخصص تقنيات الكهرباء 

 .%  02 يساوي نجا أي بمعدل   25نجح منها  وطالبة طالبا 02

 
 خريجي تخصص تقنيات الكهرباء: 12 شكل
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 :اإلنتاجياتية 
 218عودد المترشوحين الجتيواز امتحوان التخورج  وبلوغ علوى الصوعيد الووطني اكوزمر بخموستخصص ال هذا يوجد

 %97ويتفواوت هوذا المعودل بوين مركوز وآخور حيوث بلوغ  .%  02 نجا أي بمعدل   58 نجح منها وطالبة طالبا

 .اإلمام الغزالي بتطوانالثانوية التأهيلية بكأدنى نسبة نجا   % 29و  أكاديربيوسف بن تاشفين الثانوية التأهيلية ب

 
 خريجي تخصص اإلنتاجياتية: 19 شكل

 :األنظمة الكهروبية 
 طالبوا 51عدد المترشحين الجتياز امتحوان التخورج  وبلغ على الصعيد الوطني اكزمربثالث تخصص ال هذا يوجد

الثانويوة ب  % 57ويتفاوت هذا المعدل بين مركز وآخر حيث بلغ . % 75 نجا أي بمعدل  21نجح منها  وطالبة

الخوارزمي بالدارالبيضاء ومووالي الثانوية التأهيلية بكل من كأدنى نسبة نجا   % 27و   التقنية بسطاتالتأهيلية 
 .يوسف بطنجة

 
 خريجي تخصص األنظمة الكهروبية: 21 شكل
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 :الوسائط المتعددة تصميم مواقع الويب 
 طالبووا 22عوودد المترشووحين الجتيوواز امتحووان التخوورج  وبلووغ طنيعلووى الصووعيد الووو كووزينتخصووص مرال هووذا يوجوود

 الثانويوة التأهيليوة التقنيوة بالرشويدية ويتفواوت هوذا المعودل بوين . %  82 نجوا أي بمعودل  20نجوح منهوا  وطالبوة

 .محمد السادس مراكشالثانوية التأهيلية ب % 08بينما لم يتعد   % 90حيث بلغ  
 

 
 خريجي تخصص الوسائط المتعددة تصميم مواقع الويب: 21 شكل

 
  نتائج امتحان التخرج الخاصة بالتخصصات الوحيدة املركز

فيما يخوص النتوائج المحصول  9وعددها  التخصصات الوحيدة المركز ، نالحظ تفاوت بين من خالل المبيان التالي
ة بالخنسوواء الوودار ارتقنيووات اإلد) تخصصووين فووي % 211عليهووا بكوول تخصووص، حيووث تتووراو  نسووب النجووا  بووين 

بالثانويوة التأهيليوة  الموواد اللدنيوة والمركبوةبالنسبة لتخصص  % 22و( والطاقية الثانوية التقنية بالرشيديةالبيضاء 
 .الخوارزمي بالدار البيضاء

 

 
 لمركزالوحيدة انتائج امتحان التخرج الخاصة بالتخصصات  :22 شكل
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 تتبع إدماج الحاصلين على شهادة التقني العالي
 

على الرفع , خالل العشرية الوطنية للتربية والتكوين, يتم العمل، الوطني للتربية والتكوين حسب الميثاق
التدريجي من نسبة األشخاص ذوي المؤهالت المهنية الوافدين سنويا على سوق الشغل المشكلين ما يقرب من  

 .1121وذلك في أفق عام , على األقل 71% إلى   حاليا %11 
 
ندرج فيما يلي تطور عدد الحاصلين على شهادة التقني العلي خالل الفترة  ،بلوغ هذا الهدفللمساهمة في و

 .1121و  1117الممتدة مابين 
 

 لدراسيةالسنة ا 2005-2006 2006-2007 2007-2008 2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013

 عدد الناجحين 888 980 1008 0022 1349 1440 1759 1389

 2112-2115 من شهادة التقني العالي الحاصلين على عدد تطور: 14 جدول
 

عدد هذا العرف وقد  11222إلى  1117خالل الفترة الممتدة من  9957بلغ عدد حاملي شهادة التقني العالي 
 .1122-1121سنة  2289 إلى 1110-1117سنة  888وظا حيث مر من تطورا ملح

 
مركزا  11من قبل  ،ومن خالل المعطيات التي توصلت بها المديرية المكلفة بالتعليم التقني وشهادة التقني العالي

اسات حول تتبع إدماج الحاصلين على شهادة التقني العالي سواء بالحياة المهنية أو لمتابعة الدر، 22من أصل 
منهم  202تمكن من تتبع الدراسات العليا والجامعية  691من بين عينة طلبة عددها  يتبين أنالعليا والجامعية 

أما بالنسبة للحاصلين على  % 12,88منهم بسوق الشغل أي بنسبة  89كما تم إدماج  % 52,68أي بنسبة 
من هؤالء الطلبة ال تتوفر % 31,55بقى في حين ي % 2,89أي بنسبة  11تداريب بالمقاوالت فقد بلغ عددهم 

 .المؤسسات على معطيات دقيقة متعلقة بمسارهم المهني أو الدراسي
 

 
  نسبة الخريجي حسب مسارهم ما بعد التكوي: 23شكل 
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 ةـالصــخ
 

 

 

عمل الني العالي مقارنة مع أهداف مخطط يتبين من خالل هذا التقرير عامة أن منجزات أقسام تحضير شهادة التق
 :جد مرضية من خالل  2102-2103لموسم الدراسي ل

كترونية خاصة بأقسام تحضير شهادة التقني العالي بتنسيق مع مديرية منظومة إحداث وتفيعل بوابة ال -
 اإلعالم و التي انطلق تسجيل المترشحين من خاللها هذه السنة الدراسية ؛

 ؛ % 2 بنسبة  جلين بأقسام تحضير شهادة التقني العاليارتفاع نسبة المس -
 ؛  % 68تحقيق نسبة نجاح الخريجين   وصلت إلى  -

 ؛الجديدة  تكوين أساتذة تخصص تقنيات الكهرباء على التجهيزات الديداكتيكية -

  ة ؛الديداكتيكيبالمعدات مراكز التكوين  تفعيل برنامج التجهيز متابعة -

  .المراكز باقيديداكتيكية على توزيع التجهيزات التتبع  -

 

هذه النتائج المشجعة إلى كل من الطاقم اإلداري المشرف على تسيير التكوين بأقسام بلوغ ويرجع الفضل في 
تحضير شهادة التقني العالي بالمديرية المكلفة بالتعليم التقني وشهادة التقني العالي وكذا السادة المفتشين 

التي تساهم في  والجهوية واإلقليمية والمحلية التكوين وجميع المصالح المركزية والفاعلين اإلداريين بمراكز
كوين والذين وكذا األطر التربوية الساهرة على تأطير الطلبة بهذا السلك من الت تيسير عمل هذه المجموعات

 .يساهمون في الرفع من مستوى خريجي شهادة التقني العالي

قص الحاصل في الموارد البشرية عموما وذات تخصص دقيق خصوصا رغم كل هذه المنجزات إال أن الن
يحول دون توسيعها على الصعيد الوطني رغم مطالبة بعض  9بالنسبة للتخصصات الوحيدة المركز وعددها 

 .المراكز بإحداثها
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  ناؤها مركزياتالديداكتيكية التي تم اق  الئحة التجهيزات
MARCHES MAT. DIDACT. ACQUIS EN 2011- BTS 

Désignation QTE TOTALE OBS 

Tube à déflexion magnétique 4 
 

Solénoïde 20 
 

Teslamètre avec sonde de Hall 20 Marché en cours d'exécution 

Chronomètre avec affichage LCD 20 0% 

Luxmètre 8 
 

Fluxmètre 8 
 

Lot de 8 aimants 4 
 

Thermomètre avec capteurs de contact 16 
 

Pince numérique multifonctions 36 
 

Pince ampèremétrique 36 
 

Oscilloscopes numériques 20 
 

Oscilloscope numérique à mémoire 20 
 

Oscilloscope multimètre portable 20 
 

Wattmètre RMS AC+DC 20 
 

Ampèremètre  magnétoélectrique 40 
 

Voltmètre magnétoélectrique 40 
 

Alimentations stabilisées doubles 40 
 

Pince AC & DC  4000 points de mesure 20 
 

Analyseur de spectre 20 
 

Sonde Différentielle 20 
 

Générateur avec fréquencemètre 40 
 

Compteur monophasé 8 
 

Compteur kWh triphasé 8 
 

Compteur KVARh triphasé 8 
 

Multimètre numériques de table TRMS 20 
 

Multimètre portable 40 
 

Coffret électrique 48 
 

Contacteurs puissance 3P 230/400V. 16A 200 
 

Contacteurs auxiliaires 200 
 

Sectionneurs porte-fusibles 3P + N 100 
 

Disjoncteurs 3P  16A 100 
 

Disjoncteurs différentiels 30 mA mono 40 
 

Disjoncteurs différentiels 30 mA  triphasé 80 
 

Relais thermiques   1-16A 200 
 

Boites commande à 3 Boutons poussoirs 40 
 

Boites commande à 2 Boutons poussoirs 40 
 

Capteurs  fin de courses 96 Marché en cours d'exécution 

Capteurs inductifs 20 
 

Capteurs capacitif 20 
 

Détecteurs de présence infra-rouge 8 
 

Rail OMEGA  (1m) 200 
 

Lot 10 cordons de sécurité  0,25 m. 60 
 

Lot 10 cordons de sécurité  0,50 m. 60 
 

Lot 10 cordons de sécurité  1 m. 40 
 

Lot 10 cordons de sécurité  1,50 m. 20 
 

Lot 10 cordons de sécurité  2 m. 20 
 

Râtelier pour cordon de sécurité. 40 
 

Boîtes à décades de résistance 48 
 

Boîtes à décades d'inductance 48 
 

Boîtes à décades de condensateurs 48 
 

Capteur de courant  10 – 25A effet Hall 60 
 

Capteur de tension 100-500-1000V Hall 20 
 

Codeur optique incrémental 2048 point 20 
 

Moteur pas à pas unipolaire 40 
 

Pont mixte et quatre thyristors 8 
 

Hacheur 8 
 

Pont mixte triphasé 8 
 

Hacheur ou onduleur 8 
 

Alimentation à découpage  FLYBACK 12 
 

Alimentation à découpage  FORWORD 12 
 

Module à 4 IGBT ( 4-pack) 25A – 600V 40 
 

Module à 6 IGBT ( 6-pack) 25A – 600V 40 
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Désignation QTE TOTALE OBS 

Module thyristor-thyristor 40A – 1000V 40 
 

Module diode – diode  36A – 800V 40 
 

Système à plaque machine à courant continu 8 
 

Système à plaque machine à courant alternative 8 
 

Insoleuse double face 22 
 

Graveuse verticale 22 Marché soldé 

Plieuse plastique et pliette (Gabarit de pliage) 22 100% 

Malette à outil réseau 110 
 

Coffret mini perceuse 110 
 

Support pour mini perceuse 110 
 

Perceuse à percussion 55 
 

Etau universel 55 
 

Fer à souder pour CMS 55 
 

Fer à souder à une seule main 55 
 

Station de soudage  pour CMS  à air chaud 55 Marché soldé 

Pompe à dessouder 110 100% 

Loupe 55 
 

Emetteur de transmission sans fil Pt100 55 
 

Module radar à ultrason 55 
 

Carte de développement VHDL 55 
 

Analyseur de trames CAN 55 
 

Cordon de mesure en PVC 2200 
 

Adaptateur BNC 550 Marché en cours d'exécution 

Adaptateur BNC mâle/banane 660 
 

Module d'initiation aux asservissements de vitesse 16 100% 

Module d'initiation aux asservissements de position 16 Marché soldé 

Etude d'asservissement analogique et numérique de vitesse et 
de position 

16 
 

Banc hydraulique 16 
 

Platine électropneumatique modulaire mobile version double 
face 

16 Marché en cours d’exécution 

Axe asservi (commande d’axe) de vitesse et de position 16 Marché soldé 

Robot manipulateur 16 Marché en cours d'exécution 

Banc de régulation niveau, débit, pression ou température 16 Marché soldé 

Platine didactique pour l’étude des capteurs 16 
 

Etude des fonctions analogiques fondamentales 32 
 

Module d'étude des conversions Numériques Analogiques 16 Marché soldé 

Module d'étude des conversions Analogiques Numériques 16 
 

Etude de la logique combinatoire et séquentielle 32 
 

 

MARCHES MAT. INFORMATIQUE. ACQUIS EN 2012-BTS 

Désignation QTE TOTALE OBS 

Ordinateur 1002   

Micro-ordinateur type PC desktop 345   

Disque dur interne 120   

Conception assistée par ordinateur CAO 279   

Fabrication assistée par ordinateur FAO 66 29 ETABLISSEMENTS 

AUTOCAD 93   

Archicad 93   

Ordinateur mac 60   

Adobe Créative Suite  15   

Adobe Director 11   15   

3D Studio Max 15   

Imprimante réseau de groupe 15   

Imprimante de groupe 30   

Imprimante Laser Couleur 24   

Imprimante Laser N&B : 57   

Onduleur: puissance 1000VA 1254   

Onduleur: puissance 500VA 45   

Moniteur LCD 19 pouces 345   

Ecran TV 3   

Traceur des plans  3   

Scanner couleur à plat A4 de haute résolution  54   

Scanner professionnel 30 26 ETABLISSEMENTS 
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Désignation QTE TOTALE OBS 

Tablette graphique  180   

Appareil photo numérique 30   

Caméscope Haute Définition 15   

Micro-ordinateur  775   

Imprimante réseau de groupe 25   

Imprimante de groupe 50 23 ETABLISSEMENTS 

Onduleur : puissance 1000VA 775   

Routeur wifi  25   

Scanner professionnel 50   

 

MARCHES MAT. DIDACT. ACQUIS EN 2012 – BTS 

Désignation QTE TOTALE OBS 

Banc d’essai communication AM comprenant 2 modules: 
Récepteur & émetteur 

33  

Banc d’essai communication FM 33  

Banc échantillonnage et restitution  des signaux 33  

Banc de multiplexage temporel 33  

Banc de transmission/ réception MIC- TDM 33  

Banc de Modulation/ Démodulation Delta 33  

Banc de modulation/Démodulation 33  

Banc de transmission/ Réception par fibre optique 33  

Banc didactique de communication téléphonique 33  

Banc d’essai didactique en communication de base 33  

Banc d’essai des antennes 33  

Banc ligne de transmission 33  

Interface de mesure 16  

Système de levage didactique  4  

Système de chauffage par induction 4  

Alimentation normale de secours avec groupe tournant 4  

Système didactique CAN-BUS-Multi avec LIN-BUS auxiliaire 22  

Table technique de travail 20  

Alimentation auxiliaire mobile 20  

Banc poste de câblage 16  

Les charges électriques 12  

Multimètre numérique 110  

Analyseur de spectre  55  

Oscilloscope à mémoire numérique interfaçable 110  

Oscilloscope numérique 100MHz écran TFT   55  

Alimentation stabilisée en courant et en tension 220  

Générateur de fonctions 110  

Générateur synthétisé  55  

Plaque de câblage pour montages d’électronique 220  

Etablis de câblage pour4 élèves 16  

Postes autonomes d’électrotechnique 16  

Banc moteur asynchrone et machine synchrone avec 
appareillage associé 

8  

Banc moteur courant continu et machine courant continu avec 
appareillages   

8  

Banc de machine à courant continu et frein à poudre avec 
appareillages   

8  

Variateur de vitesse pour moteurs asynchrones triphasés    8  

Variateur de vitesse pour machines à courant continu    8  

Démarreur ralentisseur 8  

Transformateur de tension triphasé à deux secondaires 20  

Transformateur de tension monophasé    20  

Transformateur de courant triphasé 20  

Transformateur de courant monophasé 20  

Equipement de protection individuelle 192  

Banc d’étude de la mise en œuvre des protections associées 
aux régimes du neutre 

16  

Système de traction électrique 4  

Système de compensation d’énergie réactive 4  

Banc d'essai énergie solaire 10  

Eolienne12V 300W   5  
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Désignation QTE TOTALE OBS 

Ensemble d’étude de la transmission de la chaleur 5  

Banc de conditionnement d'air domestique 5  

 

MONTANT ALLOUE AU MATERIEL DIDACTIQUE – BTS 
ANNEE 2011 2012 

MONTANT ALLOUE 60 126 509,38 
114 408 992,30  Dont  50 268 

500,00 pr matériel informatique 

NBE D'ETABLISSEMENT BENEFICIAIRE 17 29 
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 تق ارير زيارات تتبع الدخول التربوي

 تقرير زيارة ميدانية 
 ي بسالالثانوية التأهيلية التقنية الفاراب 

  ابتداء من الساعة التاسعة صباحا 4102شتنبر  02بتاريخ 

  لجنة مكونة من السيدان: 

 .عالي علوش رئيس قسم إلاشراف على التعليم التقني وتنظيم التعليم بأقسام التحضير لشهادة التقني العالي -

 .يوسف باعال مفتش تخصصات الهندسة الكهربائية واملعلوميات بشهادة التقني العالي -

في إطار الاستعداد لتشغيل واستعمال التجهيزات الديداكتيكية الجديدة بمجموعة من املراكز املحتضنة لتخصص 

مختصون من فرنسا للسهر على تركيب وإعطاء انطالقة  3162شتنبر  61تقنيات الكهرباء، سيحل باملغرب ابتداء من 

 .ن بين الشركات املمونةم   MATELCOمن طرف شركة تجهيزات ومعدات ديداكتيكية تشغيل 

سيعرف إحداث شعبة تقنيات الكهرباء بالثانوية التقنية الفارابي، ( 3162/3162)كما أن هذا املوسم الدراس ي و 

زيارة املؤسسة قصد التحقق من توفر البنيات التحتية الضرورية الحتواء هذا التخصص من حجرات ألامر استوجب 

 ....زن اومختبرات ومخ

دقيقة  21لقاء تمهيدي مع السيد النائب إلاقليمي لسال بتنسيق مسبق على الساعة التاسعة و عقد هكذا، لقد تم

صباحا بمقر النيابة، وقد اطلع السيد النائب اللجنة على معطيات جديدة من شأنها تسهيل توسيع العرض التربوي 

غال كمستودع وحذف أقسام التعليم توفير مختبر إضافي كان مشبأقسام التحضير لشهادة التقني العالي من قبيل 

 .التعليم العامملواد التقني التجاري لتوفير حجرات إضافية وموارد بشرية 

تمت زيارة مدير املركز الذي أطلعنا بدوره على البنية التربوية  حيثوعلى إثر هذه التوجيهات تم الالتحاق بالثانوية، 

وجهت اللجنة برفقة رئيس املركز ومدير الدراسة ورئيس ألاشغال ، بعدئذ توالحاجة إلى أساتذة إلاعالمياتللمؤسسة 

 :بزيارة املتوفر من الحجرات واملختبرات والتي يمكن رصدها كما يلي 

  يتطلب استغاللها حذف  26حجرة دراسية تحمل رقمPaillasses    حيث أنها لم تعد ضرورية حاليا  في غياب

 .واد كيميائية خطيرةملإضافة إلى احتواء الحجرة على مستودع  .شعبة الكيمياء التي كانت مخصصة لها سابقا

  هما من مجموعة من املتالشيات مستودعة بها واستغاللها كمراحيض لطلبة التقني العاليغمرحاضين يجب فر  . 

 جناح جديد يمكن تخصيصه لشهادة التقني العالي حيث يتوفر على مايلي  : 

  ها كقاعة لإلعالميات لتخصص ألانظمة والشبكات املعلومياتيةحجرة يمكن استغالل: املستوى ألارض ي 

  الطابق ألاول: 

 حجرات جديدة تتوفر كل واحدة منها على مكتب ومستودع 2 -

 حجرات تحتوي على تجهيزات يمكن استغاللها كمختبرات بعد إصالحها وترميم تجهيزاتها 2 -

  حجرات 2مشروع توسيع في طور البناء يتضمن 

 خالصة 

 نأتم الاتفاق على رئيس ألاشغال ومدير الدراسة  املدير و  كل مناقشة مع مسؤولي املؤسسة املتمثلين في بعد املن

حتى تتمكن  لتقنيات الكهرباء والالكترونيك الصناعية كمختبر 42تخصيص القاعة رقم  سيتمبالنسبة لهذه السنة 

ليها في مرجع التكوين إلتحقيق الكفايات املشار  ليات قصد  استغاللهاعاله من تركيب وتجريب آلاأاملذكورة  الشركة

الحتواء  التجهيزات الخاصة بمختبر  ةديربع حجرات  الجديضا  استغالل حجرة ضمن ألا أو  التخصص االخاص بهذ

علوم  لتدريس موادلتالميذ التعليم الثانوي التأهيلي التقني  42، وفي املقابل استغالل القاعة رقم  لية والتلقائيةآلا
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و تخصيص الجناح املذكور أعاله بصفة مستقلة ألقسام التقني العالي   21هند  في أفق الانتقال إلى الحجرة رقم امل

 .مستقبال

 عالي علوش ويوسف باعال :التقرير من إنجاز 
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 حول تكوين على التجهيزات  يهمتقرير 

  أساتذة التقني العالي  بتخصص تقنيات الكهرباء
  

  الامير موالي عبد هللا سيدي قاسمتأهيلية التقنية الثانوية ال:املكان 

  ابتداء من الساعة التاسعة صباحا 4102شتنبر 02و  01بتاريخ 

 ادةمكونة من الساملركزية املنظمة لجنة ال: 

عالي علوش رئيس قسم إلاشراف على التعليم التقني وتنظيم التعليم بأقسام التحضير لشهادة التقني  -

 .العالي

 .تش تخصصات الهندسة الكهربائية واملعلوميات بشهادة التقني العالييوسف باعال مف -

 .بشهادة التقني العالي امليكانيكيةمفتش تخصصات الهندسة محمد الامغاري  -

 املستفيدة من التكوين الفئة: 

 :منها أستاذا 61تتكون الفئة املستفيدة من هذا التكوين ما يعادل 

 11 :الاساتذة املبرزون    -

 5  :انوي التاهيلي أساتذة الث -

 1  :   مهند  دولة -

 0: رئيس أشغال -

 :تخصص تقنيات الكهرباءمراكز محتضنة لتكوين التحضير لشهادة التقني العالي في  2 يتنتمون إلىو 

 سال الثانوية التقنية الفارابي -

 ثانوية املهدي بن بركة وجدة -

 ثانوية الخوارزمي الدار البيضاء -

 .ي عبد  هلل سيدي قاسمالامير موال الثانوية  التقنية  -

الالزمة لتحقيق الكفايات املشار إليها في مراجع التجهيزات الديداكتيكية تجهيز مراكز شهادة التقني العالي بفي إطار 

التكوين توصلت أربع مؤسسات محتضنة لشهادة التقني العالي لشعبة تقنيات الكهرباء بتجهيزات  مهمة تستلزم 

ساتذة من إنجاز ألاشغال التطبيقية و التطبيقات على ألانظمة كما هو مسطر بمرجع تكوينا مسبقا حتى يتمكن ألا 

مختصون من فرنسا للسهر على  3162شتنبر  61تخصص تقنيات الكهرباء، حل باملغرب ابتداء من ب التكوين الخاص 

من بين    MATELCOمن طرف شركة هذه التجهيزات واملعدات الديداكتيكية  تركيب وإعطاء انطالقة تشغيل 

وفي نفس السياق تكوين ألاساتذة حول طرق استغالل هذه آلاليات لتحقيق  .بالراكز املذكورة أعاله الشركات املمونة

 ,ألاهداف البيداغوجية املتوخاة

على الساعة التاسعة صباحا بحضور السيد رئيس  3162شتنبر  61وقد انطلقت عملية  تركيب آلاليات يوم ألاربعاء 

وممثل السيد النائب   راف على التعليم التقني وتنظيم التعليم بأقسام التحضير لشهادة التقني العاليقسم إلاش

إلاقليمي لنيابة سيدي قاسم والسيدين مفتش ي أقسام  شهادة التقني العالي والسيد مدير املؤسسة والسيد الناظر 

ثانوية املهدي  -سال الثانوية التقنية الفارابيبوي من والسيد رئيس ألاشغال وجميع ألاساتذة املدعوين لهذا اللقاء التر 

 . مير موالي عبد  هلل سيدي قاسمألا الثانوية  التقنية  -ثانوية الخوارزمي الدار البيضاء  – بن بركة وجدة



36 

 

طها                               ويجب التنويه بالعمل الذي قامت به إدارة املؤسسة لتيهيء بنية الاستقبال الضرورية الحتواء هاته التجهيزات ورب

وقد استمر هذا النشاط الى غايةالساعة الثانية عشرة . والفضاءات املالئمة للتكوين  Volt     380بالتيار الثالثي 

 . والنصف

وفي الثانية عشرة زوالا وزع املشاركون الى فوجين وتمت برمجة حصص للتكوين على جميع التجهيزات املشار اليها  

  : ئحة التجهيزات من طرف املكونين املشار اليهم بالئحة املكونين وقد تم اعتماد املراحل التاليةبال 

 تقديم مكونات التجهيز والئحة الكفايات التربوية التي يجسدها في ربط مع مرجع التكوين 

 توزيع مراجع رقمية وورقية على ألاساتذة 

  املكونين واملفتشين إجراء تجارب مختلفة من طرف ألاساتذة بتوجيه من 

 وضع مجموعة من التساؤالت و إلاشكاالت و إلاجابة عنها بإجراء التجارب املناسبة 

شتنبر  69وقد شارك الجميع بحما  في هذا النشاط التربوي الهام، واستانف النشاط التربوي يوم الخميس 

 .عشرة والنصف زوالالتتمة التكوين على جميع التجهيزات املذكورة حتى الساعة الثانية   3162

 خالصة 

وتعتبر هذه العملية فرصة حقيقية لتميكن طلبة شهادة التقني العالي من الاشتغال على آليات و أنظمة  مشابهة ملا هو 

ونرجو تمكين  هذا النوع من التكوينات على ألاجهزة وآلاليات . معمول به في سوق الشغل وبالتالي الاندماج سريعا به

ة لباقي الشعب الصناعية والتي توصلت بها مختلف املؤسسات املحتضنة للشعب الصناعية خصوصا املقتناة بالنسب

 .مختبر آلالية والتلقائيةالتي   تهم 

ممثلة في : لهذا فال يسعنا إال أن ننوه بكل من ساهم في إنجاح هذا التكوين الضروري لألساتذة من إدارة مركزية

رية الشؤون العامة، وإقليمية ممثلة في شخص السيد النائب إلاقليمي للوزارة مسؤولي مديرية التعليم التقني ومدي

الذي أشرف شخصيا وعن قرب على هذه العملية بكل ما يتطلبه ألامر من عناية وتتبع مستمر، ومحلية تحت إشراف 

 .مدير الثانوية والطاقم املرافق له وأساتذة خاصة منسق التكوين بتخصص تقنيات الكهرباء

 :فقاتاملر 

  

 الئحة املؤطرين 

 الئحة التجهيزات 

 الئحة املستفيدين من التكوين 

عالي علوش ويوسف باعال :التقرير من إنجاز 
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Liste des formateurs 

Nom et Prénom Société Qualité 

Claude LEDENT LEDENT Gérant 

Jamal ELGHRIBE Sheinder 
Ingénieur en Automatisme et 

électrotechnique 

Chokry JAWAD Sheinder 
Ingénieur en Automatisme et 

électrotechnique 

Florian  Tournouy SPEN Responsable technique 

Philippe MICHALON LEDENT Technicien 

 

LISTE DES EQUIPEMENTS 
 

1. Système de traction électrique 

2. Système de compensation d'énergie réactive 

3. Banc d’étude et la mise en œuvre des protections associées aux régimes du neutre 

4. Système de levage didactique 

5. Système de chauffage par induction 

6. Alimentation normale de secours avec groupe tournant 
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 العاليلتقني ا ادةشه أقسام تحضيربتقرير اللجنة المركزية  لتتبع الدخول التربوي 
  سال  يابةبنالثانوية التأهيلية الفارابي  ب   

  1141/.114 برسم الموسم الدراسي

 :اجتمع أعضاء اللجنة المركزية  المكونة من السادة 

رئيس قسم اإلشراف على التعليم التقني وتنظيم التعليم بأقسام تحضير شهادة التقني : عالي علوش  -
 العالي ؛

 ؛ وشهادة التقني العالي التعليم التقني ةإطار بمديري:  يحيى عرفي -

 ؛الهندسة الكهربائية والمعلوميات  العالي لتخصصاتلتقني ا بأقسام تحضير شهادةمفتش : يوسف باعال -

االقتصاد  هندسة العالي لتخصصاتلتقني ا بأقسام تحضير شهادة مفتش:  الخاثيري زعبد العزي - 
 والتدبير؛

 ؛الميكانيكية  الهندسة العالي لتخصصاتلتقني ا بأقسام تحضير شهادة مفتش:  يمحمد األمغار -

على الساعة التاسعة والنصف صباحا للوقوف  1122أكتوبر  12السيد نائب الوزارة بسال يوم الخميس و

رات على ما تم تنفيذه من طرف إدارة الثانوية التقنية الفارابي خاصة فيما يتعلق بتوزيع القاعات والمختب

بين الثانوي التأهيلي وأقسام تحضير شهادة التقني العالي وتوفير الخصاص من األساتذة  والذي جاء 

نتيجة الزيارة األولى التي قام بها السيد رئيس القسم ومفتش الهندسة الكهربائية للمؤسسة المذكورة يوم 

 . 1122شتنبر  22الخميس 

القاضي بجعل المؤسسة ثانوية تقنية نموذجية وتسخير كل  في بداية اللقاء أكد السيد النائب على وعده

 .اإلمكانيات لذلك، و لهذا الغرض طلب من اللجنة المركزية وضع تصور شامل لتحقيق هذا الهدف

بعد هذا اللقاء انتقلت اللجنة للمؤسسة حيث، وفي غياب السيد مدير المؤسسة، تم اللقاء مع رئيس األشغال 

دفت زيارتنا مع زيارة لجنة من طرف األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة وقد تصا. ومدير الدراسة

الرباط سال زمور زعير فتم االتفاق على إدماج اللجنتين معا خصوصا وأن الزيارتين تندرجان  في نفس 

 .   الموضوع

و  17رين رقم قاعة، حيث خصص مختب 21ابتدأت اللجنة المعاينة الميدانية بزيارة الجناح المكون من 

ألقسام تحضير شهادة التقني العالي وخصص الباقي للثانوي   22و 19وقاعتين للدروس رقم  15

التأهيلي، لإلطالع على ما تم إنجازه خصوصا إدخال بعض التجهيزات الديداكتيكية ألقسام تحضير شهادة 

تسلمها في نهاية السنة والتي ظلت في الرواق منذ ( 17) التقني العالي للمختبر المخصص لها رقم 

حيث الحظت أن جميع التجهيزات تم إدخالها وأصبحت صالحة  1121-1122الدراسية الفارطة 

 .لالستغالل من طرف طلبة التخصص

 :بعد ذلك انتقلت اللجنة لباقي المختبرات واألقسام حيث لوحظ ما يلي   

التي تسلمتها المؤسسة قبل للمتالشيات وتجهيزات علوم المهندس  21تخصيص قاعة الدروس رقم  -

 عامين وبقيت دون استغالل من طرف التالميذ ؛
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 لطلبة اقسام تحضير شهادة التقني العالي ؛ paillassesمكونة من  22تخصيص قاعة الكيمياء رقم  -

التي يدرس بها  21تواجد تجهيزات عبارة عن حواسيب مخصصة لشهادة التقني العالي بالقاعة  -

 يلي ؛تالميذ الثانوي التأه

قاعات للدروس مخصصة ألقسام  2بعد ذلك انتقلت اللجنة المشتركة الى جناح آخر حيث تتواجد 

 .تحضير شهادة التقني العالي وقاعات أخرى للثانوي التأهيلي

 :اختتمت المعاينة بزيارة للمستودع و قررت ما يلي 

 تجميع أقسام تحضير شهادة التقني العالي في جناح واحد ؛ -

 المتالشيات وتجهيزات علوم المهندس ؛ 21عة إفراغ القا -

 تخصيص باب الولوج لطلبة أقسام تحضير شهادة التقني العالي ؛ -

إفراغ مرحاضين من المتالشيات الموجودة بها وتخصيصها لطلبة أقسام تحضير شهادة التقني العالي  -

 .   باإلضافة إلى إتمام األشغال بباقي المراحض التي في طور اإلنجاز
 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 عالي علوش ويحيى عرفي :التقرير من إنجاز 
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 نيابة سال مراسلة

 إلـى

 نائب وزارة التربية الوطنية السيد 

 -سال -

التقنية التأهيلية طلب تدخل من أجل استعمال التجهيزات الديداكتيكية ملادة علوم املهند  بالثانوية :  املوضوع

 .الفارابي بسال

  . 3162أكتوبر 12ريخ زيارة ميدانية بتا:  عرجـــامل
 

 سالم تام بوجود موالنا إلامام املؤيد باهلل،         

 

على إثر زيارة الثانوية التأهيلية التقنية الفارابي بسال من طرف فريق مكون من رئيس قسم إلاشراف  وبعد،                

وأقسام تحضير شهادة التقني العالي  على التعليم التقني وتنظيم التعليم باألقسام التحضيرية للمدار  العليا

املكلفون بأقسام التحضير لشهادة التقني العالي والتي صادفت زيارة فريق من ألاكاديمية لنفس ( 2)واملفتشون الثالثة 

املؤسسة، تبين أن التجهيزات الديداكتيكية ملادة علوم املهند  التي تم اقتناؤها من طرف إلادارة املركزية في إطار 

املحتضنة للتعليم التقني على الصعيد الوطني والتي كلفت الوزارة كلفة باهضة لم يتم  التأهيلية الثانويات تجهيز 

وضعها في ألاماكن املخصصة لها قصد استغاللها من طرف تالميذ الثانوي التأهيلي بالجدع املشترك التكنولوجي 

وعند استفسار . ة والعلوم والتكنولوجيات امليكانيكيةوسلك البكالوريا  بمسلكيه العلوم  والتكنولوجيات الكهربائي

مدير املؤسسة والسيد رئيس ألاشغال في املوضوع، تم إلاجابة بأن عدم استعمال هذه التجهيزات منذ السنة الدراسية 

ة املنصرمة راجع إلى أن القاعة التي تدر  بها مواد علوم املهند  غير مؤمنة وأن التجهيزات املعنية ستبقى عرض

 . للسرقة والضياع إذا تم وضعها بهذه القاعة

وعمال على استغالل هذه التجهيزات، يشرفني أن أطلب منكم اتخاذ التدابير التي ترونها مناسبة الستفادة                

يكفي التالميذ من هذه التجهيزات الضرورية لتلقين مفاهيم املواد املذكورة أعاله، علما أن املؤسسة تحتوي على ما 

 .من املختبرات املالئمة لهذا الشأن

 .وتقبلوا أزكى التحيات، والسالم
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 محاضر لجن الحركة الانتقالية
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 الثانوية التأهيلية الخوارزمي اسفي تقرير زيارة
  

  

  يوسف باعال   يوسف باعال     محمد االمغاري ومحمد االمغاري و  ::انجز من طرف السادة المكلفين بالتفتيش انجز من طرف السادة المكلفين بالتفتيش 

  11221122دجنبر دجنبر   2121..::التاريخالتاريخ

  ثانوية التأهيلية الخوارزمي اسفيثانوية التأهيلية الخوارزمي اسفيالال::المركزالمركز

  ..التفتيش والتاطير والمراقبة التربويةالتفتيش والتاطير والمراقبة التربوية::نوع الزيارةنوع الزيارة
  

  ::تقرير موجز عن مضمون الزيارةتقرير موجز عن مضمون الزيارة
 

  اساتذة 4 :عدد األساتذة الذين تمت زيارتهم 

 الشعب المدرسة من طرف كل أستاذ: 

 ابتكار المنتوج الصناعي 

 تقنو تجاري 

 االنظمة والشبكات المعلوماتية 

 

  اجتما  بحضور السيد رئيس المؤسسة والسيد المكلف بمدير الدروس والسيد رئيس االشغال وبعض اساتذة شعب تم عقد

 :التقني العالي وتم التداول في النقاط التالية 

  اقترا  احداث شعبة االنظمة الكهروبية بتواجد التجهيزات والقاعات الضرورية وتواجد روافد مهمة بحيث ان

 ة تربوية مهمة للشعب التقنية الصناعية المؤسسة تتحتضن بني

  العمل على اصدار قانون يضمن لطلبة التقني العالي الولوج الى القسم الداخلي الستفادة الطلبة من قسم داخلي متواجد

 بالمؤسسة

   ضرورة العمل على تجهيز المؤسسات بالطاوالت الخاصة بالحواسب والطاوالت االنفرادية وطاوالت و المختبرات

 التجهيزات المهمة التي توصلت بها  لإلضافة الى الخزانات الحديدية قصد تمكين المؤسسة من استغالبا

  مختبر  ضرورة تجهيز المختبر الخاص بشعبة ابتكارالمنتوج الصناعي CAO 

 اقترا  تكوين ألساتذة مواد التخصص لشعبتي ابتكارالمنتوج الصناعي وتقنو تجاري 
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  ابن سينا تاوناتابن سينا تاوناتة ة اهيلياهيليالتالتلثانوية لثانوية تقرير زيارة اتقرير زيارة ا  

  

  انجز التقرير من طرف المكلف بالتفتيش يوسف باعالانجز التقرير من طرف المكلف بالتفتيش يوسف باعال

    21032103  اكتوبراكتوبر  0101::التاريخ    التاريخ    

  ابن سينا تاوناتابن سينا تاوناتة ة اهيلياهيليالثانوية التالثانوية الت::المركز    المركز    

  مصاحبة ::نوع الزيارةنوع الزيارة

  

  

  ::تقرير موجز عن مضمون الزيارةتقرير موجز عن مضمون الزيارة
  

   القليمي الدي استعرض المشكل الخاص بتوزيع جداول الحصص ثم عقد اجتما  القليمي الدي استعرض المشكل الخاص بتوزيع جداول الحصص ثم عقد اجتما  النائب االنائب ا  مع السيدمع السيد  خالل هده الزيارة تم عقد اجتما خالل هده الزيارة تم عقد اجتما

تطوير نظم االعالم  وكان تطوير نظم االعالم  وكان   ةةرئيس المؤسسة والسيد رئيس االشغال وجميع اساتدة مواد التخصص لشعبترئيس المؤسسة والسيد رئيس االشغال وجميع اساتدة مواد التخصص لشعبتثاني بحضورالسيد ثاني بحضورالسيد 

  ::االجتما  مناسبة االجتما  مناسبة 

  لتعثر الدي شاب الدخول المدرسي لتعثر الدي شاب الدخول المدرسي اعادة توزيع جداول حصص االساتدة الثالث لمواد التخصص وبالتالي تجاوز ااعادة توزيع جداول حصص االساتدة الثالث لمواد التخصص وبالتالي تجاوز ا

  واضرابات الطلبة التي صاحبت هدا التعثرواضرابات الطلبة التي صاحبت هدا التعثر

  تم تكليف استاد رابع لتدريستم تكليف استاد رابع لتدريس--MMoodduullee  aasssseemmbblleeuurr   وفي هدا الصدد تم التدكير بضرورة التقيد بالمراسلة وفي هدا الصدد تم التدكير بضرورة التقيد بالمراسلة  

تدريس تدريس الضروري لالضروري ل  الصادرة عن المديرية المكلفة بالتقني العالي فيما يخص توزيع جداول الحصص وعدد االساتدةالصادرة عن المديرية المكلفة بالتقني العالي فيما يخص توزيع جداول الحصص وعدد االساتدة

  لالشارة لم تتوصل هده المؤسسة بالمراسلة المدكورةلالشارة لم تتوصل هده المؤسسة بالمراسلة المدكورة––مواد التخصص بكل شعبة مواد التخصص بكل شعبة 

   العمل على ايجاد حلول لتثبيت الفرق التربوية بحيث ان جميع االساتدة غير معينون بهده المؤسسة مما يسبب مشاكل العمل على ايجاد حلول لتثبيت الفرق التربوية بحيث ان جميع االساتدة غير معينون بهده المؤسسة مما يسبب مشاكل

  االلتحاق في بداية السنة ومن ثم اضربات الطلبةااللتحاق في بداية السنة ومن ثم اضربات الطلبة

  تبرات خصوصا بتواجد قاعات جديدة بمواصفات جيدة تبرات خصوصا بتواجد قاعات جديدة بمواصفات جيدة حث الطاقم التربوي على تهيء المخحث الطاقم التربوي على تهيء المخ  

     الحاجة الملحة واالنية للطاوالت الخاصة بالحواسب باالضافة للخزانات الحديدية الحاجة الملحة واالنية للطاوالت الخاصة بالحواسب باالضافة للخزانات الحديدية  

  العمل على اصدار قوانين لولوج القسم الداخلي بالنسبة لطلبة التقني العاليالعمل على اصدار قوانين لولوج القسم الداخلي بالنسبة لطلبة التقني العالي  
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 التقنية  فاسالثانوية التأهيلية  تقرير زيارة
  

  

  محمد االمغاري محمد االمغاري   ::ز من طرف السادة المكلفين بالتفتيش ز من طرف السادة المكلفين بالتفتيش انجانج

  11221122نونبر نونبر   1212..::التاريخالتاريخ

  التقنية  فاسالثانوية التأهيلية  المركزالمركز

  ..التفتيش والتاطير والمراقبة التربويةالتفتيش والتاطير والمراقبة التربوية::نوع الزيارةنوع الزيارة
  

  ::تقرير موجز عن مضمون الزيارةتقرير موجز عن مضمون الزيارة
 

   أغرابيأغرابي::األستاد الذي تمت زيارته 

  تجاري -تقنو: الشعبة المدرسة من طرف األستاذ 

 

  تم عقد اجتما  بحضور السيد رئيس المؤسسة والسيد المكلف بمدير الدروس والسيد رئيس االشغال وتم التداول في النقاط

 :التالية 

 تحفيز الطاقم االداري و التربوي على تجاوز النتائج السلبية المحصل عليها في السنة الفارطة 

 والت الخاصة بالحواسب والطاوالت االنفرادية وطاوالت و المختبرات ضرورة العمل على تجهيز المؤسسات بالطا

 التجهيزات المهمة التي توصلت بها لباإلضافة الى الخزانات الحديدية قصد تمكين المؤسسة من استغال

 و حسن تهيء المختبرات واستعمال مختلف التجهيزات التي توصلت بها المؤسسة  بعد الزيارة الميدانية للمؤسسة تبين

أنها تضم مختبر الكيمياء الصناعية الذي كان يستغل الباكلوريا النظام القديم وتم اقترا  امكانية احداث شعبة المواد 

 الدنية و المركبة الستغالل هدا المختبر
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 الحسن الثاني مراكشالثانوية التأهيلية  تقرير زيارة
  

  يوسف باعال   يوسف باعال     محمد االمغاري ومحمد االمغاري و  ::  انجز من طرف السادة المكلفين بالتفتيشانجز من طرف السادة المكلفين بالتفتيش

  11221122دجنبر دجنبر   2222..::التاريخالتاريخ

  الحسن الثاني مراكشالحسن الثاني مراكشالثانوية التأهيلية الثانوية التأهيلية  المركزالمركز

  ..التفتيش والتاطير والمراقبة التربويةالتفتيش والتاطير والمراقبة التربوية::نوع الزيارةنوع الزيارة
  

  ::تقرير موجز عن مضمون الزيارةتقرير موجز عن مضمون الزيارة
 

  اساتذة 4 :عدد األساتذة الذين تمت زيارتهم 

 الشعب المدرسة من طرف كل أستاذ: 

 بناءال 

 تطوير نظم االعالم 

 

  تم عقد اجتما  بحضور السيد مدير الدروس و اساتذة شعب التقني العالي وتم التداول في النقاط التالية: 

  العمل على اصدار قانون يضمن لطلبة التقني العالي الولوج الى القسم الداخلي حتى يتسنى لهم االستفادة من القسم

أن مناطق االستقطاب بالنسبة لشعبة البناء بعيدة عن المركز و أن القسم الداخلي  الداخلي المتواجد بالمؤسسة علما

 يستفيد منه تالميذ من خارج المؤسسة

   ضرورة العمل على تجهيز المؤسسات بالطاوالت الخاصة بالحواسب والطاوالت االنفرادية وطاوالت و المختبرات

 التجهيزات المهمة التي توصلت بها لة من استغالباإلضافة الى الخزانات الحديدية قصد تمكين المؤسس

  ضرورة احداث بناية خاصة لمختبر الطوبوغرافيا وأشغال المختبر بشعبة البناء 

  ضرورة تجهيز المختبر الخاص بشعبة البناء بالتجهيزات الضرورية وفقا لدليل التجهيزات حتى يتمكن األساتذة من

 لتكوين انجاز األشغال التطبيقية وفقا لمراجع ا

  تتمتع المؤسسة على التدبير المفوض للميزانية التسيير من طرف األكاديمية التربية و التكوين مما يسهل عملية صر

بين الثانوي التأهيلي و شهادة التقني العالي  ف الميزانية من طرف رئيس المؤسسة اال أنه يستحسن  تقسيم الميزانية

 العالينظرا لخصوصية الحاجيات بأقسام التقني 
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  ةةتقرير الزيارتقرير الزيار

  11221122  --22––2121//77::التاريخالتاريخ

  شيشاوةشيشاوة  التقنيةالتقنيةالثانوية الثانوية و و   مراكشمراكش  محمد السادسمحمد السادس  ::المركزالمركز
  تأطير و مراقبةتأطير و مراقبة ::نوع الزيارةنوع الزيارة

    

و تأطير و مراقبة و تأطير و مراقبة   قسام تحضير شهادة التقني العاليقسام تحضير شهادة التقني العاليالمحتضنة ألالمحتضنة ألالمراكز المراكز   في إطار مصاحبةفي إطار مصاحبة

  2121و و   99و و   22و و   77األربعاء و الخميس و الجمعة  األربعاء و الخميس و الجمعة    ء وء وايام الثالثاايام الثالثام م تت’ ’ األساتذة العاملين بهااألساتذة العاملين بها

من من                             شيشاوةشيشاوةبب  التقنيةالتقنيةالثانوية الثانوية محمد السادس بمراكش و محمد السادس بمراكش و   الثانوية التقنيةالثانوية التقنيةزيارة زيارة   11221122يناير يناير 

الجدول أسفله يلخص الجدول أسفله يلخص   دلكدلك  أجلأجل  و منو من. . األساتذة العاملين بهده المراكزاألساتذة العاملين بهده المراكزاجل تأطير و مراقبة بعض اجل تأطير و مراقبة بعض 

  :                        :                                                                   :                        :                                                                   هاته الفتراتهاته الفترات  مجمل العمليات التي تمت خاللمجمل العمليات التي تمت خالل

  التاريخالتاريخ  المركزالمركز  الساعةالساعة  األساتذةاألساتذة  نوع الزيارةنوع الزيارة
    2121  --22    وناصر وليدوناصر وليد  تفتيشتفتيش

    2121  --  2121  بومسيس سناءبومسيس سناء  تفتيشتفتيش  88  --0011--  22001144  مراكشمراكش  محمد السادسمحمد السادس
  2222  --  2222  كل األساتذةكل األساتذة  تأطيرتأطير
  2121  --22  بلحدبي عادلبلحدبي عادل  تفتيشتفتيش

  شيشاوةشيشاوة  التقنيةالتقنيةالثانوية الثانوية 
    

22001144  --0011--  99  
  2121  --  2121  العبدالوي لطيفةالعبدالوي لطيفة  تفتيشتفتيش
  2121  --  2222  أبناو أسماءأبناو أسماء  تفتيشتفتيش
  2424وو2222  ––  2121  كل األساتذةكل األساتذة  تأطيرتأطير
  2121  --22  فخوري جميلةفخوري جميلة  تفتيشتفتيش

  1100  --0011--  22001144  مراكشمراكش  محمد السادسمحمد السادس
  2121  --  2121  كريفز نعيمةكريفز نعيمة  تأطيرتأطير
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  ةةتقرير الزيارتقرير الزيار

  11221122  --2121  ––  1414  ::التاريخالتاريخ

  موالي إسماعيل مكناس موالي إسماعيل مكناس   ::المركزالمركز

  مصاحبةمصاحبة  وو  تكوينتكوين ::نوع الزيارةنوع الزيارة

  

    

في إطار مصاحبة المراكز التي ثم فيها توسيع العرض الخاص بأقسام تحضير شهادة التقني في إطار مصاحبة المراكز التي ثم فيها توسيع العرض الخاص بأقسام تحضير شهادة التقني 

من من موالي إسماعيل بمكناس موالي إسماعيل بمكناس   الثانوية التقنيةالثانوية التقنيةيارة يارة زز  11221122دجنبر دجنبر   1414األربعاء  األربعاء  ثم يوم ثم يوم ’ ’ العاليالعالي

تخصص تسيير المقاوالت الصغرى و تخصص تسيير المقاوالت الصغرى و أجل الوقوف على هدا التوسيع المتعلق بإحداث أجل الوقوف على هدا التوسيع المتعلق بإحداث 

تخصص و من أجل دلك لقد تم تكوين كل تخصص و من أجل دلك لقد تم تكوين كل   و عليه فقد تبين أنه فعال ثم إحداث هداو عليه فقد تبين أنه فعال ثم إحداث هدا  ..المتوسطةالمتوسطة

لبيداغوجية المتعلقة بهدا لبيداغوجية المتعلقة بهدا األساتذة المتدخلين في هدا التخصص و إمدادهم بكل الوسائل ااألساتذة المتدخلين في هدا التخصص و إمدادهم بكل الوسائل ا

                                                                                                                                                                                        ..كما تم اإلتفاق على برمجة تبادل الزيارات لبعض المراكز المحتضنة لهدا التكوينكما تم اإلتفاق على برمجة تبادل الزيارات لبعض المراكز المحتضنة لهدا التكوين’ ’ التكوين التكوين 
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 بأقسام تحضير شهادة التقني العالي رير اللجنة المركزية  لمصاحبة الدخول التربويتق

 بالثانوية التأهيلية التقنية ابن سينا نيابة القنيطرة 

 2113/2114برسم الموسم 

 

من  2103أكتوبر  18في إطار تتبع الدخول التربوي ألقسام شهادة التقني العالي ،اجتمع يومه الثالثاء 

ثانية بعد الزوال إلى غاية السادسة مساء بثانوية ابن سينا بالقنيطرة أعضاء اللجنة المركزية الساعة ال

 :المكونة من

 مفتش الهندسة الميكانيكية بأقسام تحضير شهادة التقني العالي ؛: محمد األمغاري-

 تقني العالي ؛إطار بالمديرية المكلفة بالحياة المدرسية و التعليم التقني و شهادة ال: حسن اليوبي-

 : مع السادة 

 مدير الثانوية التأهيلية ابن سينا القنيطرة ؛: محمد السائح   -

 مدير الدارسة ؛: محمد رياحي   -

 رئيس األشغال؛: محمد حجيب  -

و السيدة و السادة أساتذة مواد التخصص ، المؤطرون بأقسام شهادة التقني العالي بكل من تخصص 

 ".الصيانة الصناعية " و " ي ابتكار المنتوج الصناع"

 

 :في بداية اللقاء ،وبعد كلمة الترحيب للسيد مدير المؤسسة ،اقترح الحاضرون تدارس النقط التالية

 مستجدات الدخول التربوي ؛ 

 أشغال بناء المختبرات و التجهيزات؛ 

 وضعية تحويل تخصص الصيانة الصناعية من ثانوية عبد المالك السعدي؛ 

  الزمنية المقترحة من طرف السيد المفتش؛تدارس الجداول 

 مختلفات. 

 

بعد ذلك  تمت زيارة المختبرات المنجزة حديثا من طرف األكاديمية حيث تم تقسيم فضاء المعامل بين 

 جناح خاص بالثانوي التأهيلي وفضاء خاص بأقسام تحضير شهادة التقني العالي ثم وقفنا على جاهزية

عمل بالجناح الخاص بأقسام تحضير شهادة التقني العالي لجميع الشعب المختبرات وتبين أن ظروف ال

 .جيدة

أما فيما يخص التجهيزات الخاصة بالمختبرات فقد تم تحويل التجهيزات الخاصة بشعبة الصيانة 

الصناعية من ا لثانوية التأهيلية عبد المالك السعدي كما تم تحويل الجزء األول من التجهيزات الخاصة 

 . النظمة الكهروبية من ا لثانوية التأهيلية األمير موالي عبد هللا بسيدي قاسمبشعبة ا

كما تم تسلم التجهيزات و الحواسيب الخاصة  بمختبرات شعبتي ابتكار المنتوج الصناعي وتطوير نظم 

 .اإلعالم المرسلة من طرف المصالح المركزية

فضاء المختبرات الخاصة بأقسام شهادة التقني وفي هذا الصدد نشير إلى أن عمليات ترتيب التجهيزات ب

العالي جارية من طرف السادة أساتذة مواد التخصص؛ وإذ نغتنم هذه الفرصة للشد بحرارة على أيديهم 

لما يقومون به من عمل جبار و دون كلل ، ندعو الى تسريع وثيرة استكمال تجهيز المختبرات و تحويل 

ة األنظمة الكهروبية من ا لثانوية التأهيلية األمير موالي عبد هللا المتبقى من التجهيزات الخاصة بشعب

 .سيدي قاسم حتى يتمكن الطلبة من االستفادة منها

انطالق العمل بالبوابة اإللكترونية  2103/2104أما فيما يخص التسجيالت فقد عرف الدخول التربوي 

  التعثرات التقنية المتمثلة في بطء الربط الخاصة بأقسام شهادة التقني العالي و الذي بالرغم من بعض 

نظرا لتزامن انطالق الترشيح و التسجيل بأقسام شهادة التقني العالي مع انطالق الترشيح لمباريات 

الدخول إلى المراكز الجهوية لمهن التربية و التكوين ؛إال أن العمل بهذه البوابة كان له انعكاس جد ايجابي 
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لعمليات المرتبطة بتسجيل الطلبة الراغبين في ولوج أقسام شهادة التقني العالي تمثل في تسهيل و تيسير ا

 .و في ظرف وجيز

و عن تخوف البعض من ضعف اإلقبال على تخصص ابتكار المنتوج الصناعي على ضوء البنية 

 التربوية أسفله،اقتنع الجميع أن بناء هذا التخصص و إشعاعه يتطلب تظافر جهود الطاقم اإلداري و

التربوي سيما أنه في سنته الثانية من إحداثه بالثانوية و أنه سيعرف مستقبال إقباال متزايدا بعد تخرج 

 .األفواج األولى بإبراز مستوى تكوينهم

 

 البنية التربوية

األنظمة 

 الكهروبية

تطوير نظم 

 اإلعالم

ابتكار المنتوج  الصيانة الصناعية

 الصناعي

 الشعبة

 المستوى

 السنة االولى 23 28 31 31

 السنة الثانية 24 06 02 21

 

 :استعمال الزمن و جداول الحصص

تم إعطاء التوضيحات لطريقة االستعمال الخاصة بجداول الحصص مع األخذ بعين االعتبار مالحظات 

 .الفريق التربوي

 

 :و في االخير ندعو إلى 

الصيانة الصناعية من ا لثانوية التأهيلية تسهيل عملية تحويل جميع التجهيزات المتبقية الخاصة بشعبة  -

 عبد المالك السعدي من طرف المصالح المختصة باألكاديمية الجهوية الغرب الشرارة بني احسن؛

توفير الميزانية الخاصة بأقسام تحضير شهادة التقني العالي من طرف المصالح المختصة باألكاديمية  -

  ابن سينا و التي، حسب تصريح السيد  رئيس المؤسسة، الجهوية الغرب الشرارة بني احسن لثانوية

تشتغل بموارد الميزانية الخاصة بالثانوي التأهيلي فقط مما يصعب التسيير اليومي للعملية التربوية بأقسام 

 .تحضير شهادة التقني العالي
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  ةةتقرير الزيارتقرير الزيار

  11221122  --2121  ––  2121  ::التاريخالتاريخ

  زمي بآسفيزمي بآسفيالخوارالخوار  الثانوية التقنيةالثانوية التقنية  ::المركزالمركز

  مصاحبةمصاحبة  وو  تكوينتكوين ::نوع الزيارةنوع الزيارة

  

    

في إطار مصاحبة المراكز التي ثم فيها توسيع العرض الخاص بأقسام تحضير شهادة التقني في إطار مصاحبة المراكز التي ثم فيها توسيع العرض الخاص بأقسام تحضير شهادة التقني 

من أجل من أجل   الخوارزمي بأسفيالخوارزمي بأسفي  الثانوية التقنيةالثانوية التقنيةزيارة زيارة   11221122دجنبر دجنبر     2121ثم يوم الخميس ثم يوم الخميس ’ ’ العاليالعالي

و و                                                           ..ريريتجاتجا  --تخصص تقنوتخصص تقنوالوقوف على هدا التوسيع المتعلق بإحداث الوقوف على هدا التوسيع المتعلق بإحداث 

تخصص و من أجل دلك لقد تم تكوين كل األساتذة تخصص و من أجل دلك لقد تم تكوين كل األساتذة   عليه فقد تبين أنه فعال ثم إحداث هداعليه فقد تبين أنه فعال ثم إحداث هدا

إال أن األساتذة يلحون إال أن األساتذة يلحون   ’ ’ المتدخلين في هدا التخصص و إمدادهم بكل الدروس المتعلقة به المتدخلين في هدا التخصص و إمدادهم بكل الدروس المتعلقة به 

  . . الالزمة لهدا التكوينالالزمة لهدا التكوين  على تزويدهم بالحواسيب و البراميج الخاصة بها و كدا توفير الكتبعلى تزويدهم بالحواسيب و البراميج الخاصة بها و كدا توفير الكتب

  

 

 عبد العزيز الخاثيري: إمضاء 
 


