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 الئحة الخطاطات واملبيانات
 

 6 توزيع التخصصات حسب القطاع: 1شكل 

 8 خريطة تمثيلية لتوزيع مراكز التعليم العمومي حسب جهات اململكة:  2شكل 

 12 2112-2113تطور أعداد الطلبة املسجلين بالتعليم العمومي :  3شكل 

 13 توزيع الطلبة املسجلين بالسنة ألاولى حسب ألاكاديميات: 4شكل 

 14 توزيع الطلبة املسجلين بالسنة ألاولى والثانية حسب الجنس:  5شكل 

 15 توزيع الطلبة املسجلين بالسنة ألاولى حسب نوع البكالوريا:  6شكل 

 12 تطور عدد ألاقسام خالل الخمس سنوات ألاخيرة: 2شكل 

 18 توزيع ألاساتذة العاملين بأقسام تحضير شهادة التقني العالي حسب التخصص: 8شكل 

 25 مترشحو وخريجو تخصص تطوير نظم إلاعالم:  9شكل 

 25 مترشحو وخريجو تخصص ألانظمة والشبكات املعلومياتية:  11شكل 

 26 نسبة نجاح خريجي تخصص تقنيات الكهرباء: 11شكل 

 26 خريجي تخصص ألانظمة الكهروبية نسبة نجاح: 12شكل 

 22 مترشحو وخريجو تخصص الوسائط املتعددة تصميم مواقع الويب: 13شكل 

 22 هروحيليات النظم آلاليةمترشحو وخريجو تخصص الك: 14شكل 

 28 نسبة نجاح خريجي تخصص ابتكار املنتوج الصناعي: 15شكل 

 28 نسبة نجاح خريجي تخصص البناء: 16شكل 

 29 مترشحو وخريجو تخصص إلانتاجياتية: 12شكل 

 29 مترشحو وخريجو تخصص تدبير املقاوالت الصغرى واملتوسطة: 18شكل 

 31 نسبة نجاح خريجي تخصص املحاسبة والتسيير: 19شكل 

 31 نسبة نجاح خريجي تخصص التدبير التجاري : 21شكل 

 31 مترشحو وخريجو تخصص التدبير السياحي: 21شكل 

 31 مترشحو وخريجو تخصص تقنو تجاري :  22شكل 

 32 إلاداري  نسبة نجاح خريجي تخصص التسيير : 23شكل 

 32 نتائج امتحان التخرج الخاصة بالتخصصات الوحيدة املركز: 24شكل 

 33 رهم ما بعد التكوينتتبع الحاصلين على شهادة التقني العالي حسب مسا: 25شكل 
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 الئحة الجداول 
 

 2 توزيع املراكز والتخصصات حسب الجهات:  1جدول 

 8 مراكز التعليم الخصوص ي حسب املديريات إلاقليميةتوزيع :  2جدول 

 13 توزيع الطلبة املسجلين بالسنة ألاولى حسب ألاكاديميات الجهوية:  3جدول 

 14 توزيع الطلبة املسجلين بالسنة ألاولى والثانية حسب الجنس : 4جدول 

 15 توزيع الطلبة املسجلين بالسنة ألاولى حسب نوع البكالوريا:  5جدول 

 16 عدد الطلبة املسجلين بالسنة ألاولى حسب التخصصات:  6ول جد

 18 توزيع ألاساتذة العاملين بأقسام تحضير شهادة التقني العالي حسب التخصص: 2جدول 

 19 ألاطر التربوية العاملة بأقسام تحضير شهادة التقني العالي: 8جدول 

 19 عدد الطلبات الواردة على مديرية املناهج في إطار الحركة الانتقالية: 9جدول 

 21 املناصب التي تمت تلبيتها خالل الحركة الانتقالية: 11جدول 

 24 2112عدد الناجحين في امتحان التخرج لنيل شهادة التقني العالي دورة مايو : 11جدول 

 33 2112-2113تطور عدد الحاصلين على شهادة التقني العالي من : 12جدول 

 34 يتتبع الطلبة حاملي شهادة التقني العالي حسب التخصصات وحسب مسارهم الجامعي أو املنه: 13جدول 
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 تقديم
 

أحد أهم املداخل التي يراهن عليها املغرب من أجل الدفع بقاطرة التنمية  يشكل التعليم التقني

الاقتصادية والاجتماعية، بالنظر إلى إسهامه املباشر في الاستجابة للحاجة املتنامية للكفاءات التقنية 

  .لحاجيات سوق الشغل الاستجابةع الاقتصادي و القادرة على مواكبة إلاقال 

 على من خالل الخطب امللكية السامية التي ما فتئت تؤكد ،صبرز أهمية هذا التكوين على الخصو وت

عنه لتعزيز  اسبيال ال غن ،ضرورة بناء مجتمع املعرفة وجعل تكوين العنصر البشري وتأهيله تأهيال عاليا

ملكة و الذي أصبحت فيه املقاوالت الصغرى واملتوسطة تلعب دورا مسلسل التنمية، الذي تشهده امل

 تقنیا املؤھلة ألاطر من هذه الحاجیات واملتطلبات ارتفاع إلى دفع ما وھذا كبيرا في النسيج الاقتصادي،

 .وتكنولوجیا

اس ي الوزارة منذ املوسم الدر  أحدثتهاشهادة التقني العالي التي  من أهم مكونات التعليم التقني،و 

ببعض ألاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين في أربع تخصصات ثم تعميمها بعد ذلك  1992/1993

وبصفة تدريجية على باقي ألاكاديميات الجهوية للتربية والتكوين مع إحداث تخصصات جديدة ظهرت 

 .مركزا على الصعيد الوطني 32تخصصا موزعة على  22الحاجة إليها لتصل آلان إلى 

على تتبع السير  ،تعمل الجهات املعنية بالوزارة، عن كثب التكوينيبهذا السلك  التكوينا لجودة وضمان

الدراس ي باملراكز املحتضنة ألقسام تحضير شهادة التقني العالي حيث يتم إنجاز تقارير عن كل العمليات 

 .املنجزة ثم تضمين مجمل التقارير في تقرير سنوي 

 :إلى املحاور الرئيسية التالية  2112-2018املوسم  ويتطرق التقرير السنوي لهذا

 التعريف بأقسام تحضير شهادة التقني العالي ؛ 

  ؛ 2112-2018املعطيات الخاصة باملسجلين باملوسم الدراس ي 

 املعطيات الخاصة باألطر التربوية ؛ 

  العالي؛تتبع خريجي شهادة التقني 

 2017لدورة ماي  نتائج امتحان التخرج لنيل شهادة التقني العالي. 
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 شهادة التقني العالي تحضير  تعريف بأقسامال

تلبية لحاجيات المقاوالت والصناعات الصغرى والمتوسطة من األطر  2991أحدثت شهادة التقني العالي سنة 

 .وعلميةمهنية التي تتوفر على مؤهالت تقنية 

علمية وتقنية  مكوناتتلقن فيها  لبكالوريا،بعد ا دبلوم شهادة التقني العالي خالل سنتين دراسيتين تهيئيتم 

 .(اللغات والتواصل) التعليم العام مكوناتإضافة إلى ( نظرية وتطبيقية)مهنية  ومكونات

بشقيها  التقنيةالتخصصات في أو ما يعادلها ن على شهادة البكالوريا واسا هذا التكوين التالميذ الحاصلويلج أس

المنظمة  السنويةالوزارية  المذكرةحسب  % 17 نسبةبالتخصصات ي وباق %57بنسبة  التجاري والصناعي

  .لولوج أقسام تحضير شهادة التقني العالي لترشيحل

 :حيثبعض خصوصيات هذا التكوين من  نقدم فيما يليو

 الجغرافيو التوزيع القطاعي 

 التأطير التربوي واإلداري  

 والمراقبة التربوية التأطير 

 لهذا السلك التكويني مياإلطار القانوني والتنظي 

 التوزيع القطاعي

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

 : التالي

  تخصصا  12 :                  القطا  الصناعي 
  تتخصصا 30 : التكنولوجي والمعلوماتى   القطا 
  تخصصات 30 :        الخدماتيوالقطا  التجاري 
  تتخصصا 31 :                   القطا  الفني 

 
 حسب القطاع التخصصات توزيع: 3 شكل
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  التوزيع الجغرافي

مراكوز  8العموومي و ملتعليمنهوا بوا 01مركوزا  03موزعة علوى  تخصصا 11حاليا هذا النو  من التكوين يشمل 

  : فة كالتالي مصن ،الخصوصيلتعليم با

 01 عمومية ؛ ثانوية تأهيلية 

 8  الخصوصيالمدرسي مراكز للتعليم. 

جهوية للتربية ال اتكاديميعلى جميع األملكة محسب التوزيع الجغرافي الجديد للالعمومي  مالتعلي تتوز  مراكزو

 :والخريطة التاليين ينوفقا للجدول والتكوين

 التخصصات  عدد  عدد المراكز جهةللتربية والتكوين ل األكاديمية الجهوية

 2 1 واد الذهب الداخلة 

 2 1 الساقية الحمراءالعيون 

 1 1 واد نونكلميم 

 9 3 سوس ماسة 

 11 6 آسفيمراكش 

 1 1 بني مالل خنيفرة

 22 4 سطااتالبيضاء الدار 

 11 4 القنيطرةالرباط سال 

 12 4 مكناسفاس 

 4 2 تافياللت درعة

 6 3 حسيمةال طنجة تطوان

 7 2 الشرق

 22 23 المجموع

 حسب الجهاتالتخصصات المراكز وتوزيع  : 3 جدول
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 حسب جهات المملكةالعمومي  مالتعلي مراكز خريطة تمثيلية لتوزيع:  1 شكل

 

 وز  كما يليأما بالنسبة لمراكز التعليم الخصوصي فتت
 

 المديرية اإلقليمية المؤسسة

 أكادير إداوتنان التحدي

 القلم

 مراكش 0زوال 

 البيليا

 فيردان الدار البيضاء أنفا

 الفارابي

 سطات المسار

 العيون واحة إقرأ
 حسب المديريات اإلقليمية توزيع مراكز التعليم الخصوصي : 1جدول 

1 

1 

1

3 

3 

6 

2

 

2 

4 

1 

4 

4 

1 

2

2 
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  إلاداري و أطير التربوي الت

طاقم من األساتذة المبرزين وأساتذة  ،شهادة التقني العالي بتخصصاتالتأطير التربوي والبيداغوجي  يشرف على

من بينهم فئة مكلفة رسميا بالتدريس بهذا السلك من التكوين في حين هناك فئة  أخرى ) التعليم الثانوي التأهيلي

يتولى التأطير في حين  .شعبة البناءمواد التخصص ببعض ن يؤطرون وسمهندو (الزالت غير مكلفة رسميا

أو رئيس األشغال في بعض  شهادة التقني العالي كل من المدير ومدير الدراسةتحضير  بمراكز أقساماإلداري 

  .الحاالت

  املراقبة التربويةو  التأطير 

المهني ألقسام تحضير شهادة التقني العالي في إطار االهتمام الذي توليه وزارة التربية الوطنية والتكوين 

باعتبارها من أهم منافذ ولوج سوق الشغل ولتوفير التأطير والمراقبة المنتظمتين اللذين يستجيبان لخصوصيات 

بمهام تنسيق  فيالتكلتهم  1327دجنبر  1بتاريخ  200/20إصدار مذكرة وزارية رقم وين بهذه األقسام، تم التك

 :في التخصصات التالية  قسام تحضير شهادة التقني العاليالتفتيش الجهوي بأ

  الهندسة الكهربائية ؛في ( 2) منصب 

  لهندسة الميكانيكية ؛في ا( 2)منصب 

 والتدبيرهندسة االقتصاد في  (2) منصب. 

ر فيموا وتجدر اإلشارة إلى أن مهام هيأة التفتيش والمراقبة التربوية بأقسوام تحضوير شوهادة التقنوي العوالي ال تنحصو

وعموموا فو ن هوذا الجهواز . للووزارةوإنما تضاف إليها مهام أخرى قد تتطلبها الحاجات التربوية  ،أسفلهتم تسطيره 

بملوف شوهادة التقنوي العوالي، للمسواهمة فوي  المعنيوةيضطلع بمهمة التنسيق والعمل إلوى جانوب المصوالح المركزيوة 

 . التكوينالنو  من  جميع العمليات والتدابير التي تروم االرتقاء بهذا

 : فيما يليالمهام األساسية الموكولة للمكلفين بمهام التفتيش بأقسام تحضير شهادة التقني العالي ويمكن إجمال 

 مجال القيادة التربوية والتخطيط

  تقديم االقتراحات أو إبداء الرأي حول استراتيجية الوزارة وتحديد خطط العمل الكفيلة بتحقيق غاياتها

 ؛ ها في مجال شهادة التقني العاليوأهداف

 ؛ المساهمة في بناء التصورات وإعداد المشاريع وفق متطلبات الوزارة 

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

  ؛  الطلبةومكونون الوالمراكز  :المستوياتاإلسهام في تطوير وتحسين عمليات التقويم على مختلف 

 في هذا المجال إنجاز الدراسات واألبحاث التربوية . 
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 مجال املناهج 

  ؛ الجديدة وفق المسطرة المتضمنة بمراجع التكوين التخصصاتاإلشراف على إرساء 

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

  ؛ مراجع التكوينتنسيق عملية مراجعة وتحيين 

 كتيكية الخاصة بمراكز تحضير شهادة االمشاركة في مختلف مراحل سيرورة اقتناء التجهيزات الديد

 ؛ اللجن التقنيةو إعداد دفتر التحمالت  من التقني العالي

  تحضير األطر المرجعية للتقويم الخاصة بهذا النو  من التكوينالمساهمة في. 

 مجال التكوين

 تكوين المستمر لفائدة األطر التربوية ؛ إعداد برامج ال 

  المستمر لفائدة األطر التربويةالمساهمة في التكوين. 

 مجال التقويم

 تتبع واإلشراف على جميع العمليات المرتبطة بتنظيم وإجراء امتحان التخرج لنيل شهادة التقني العاليال. 

 مجال التأطير واملراقبة 

  ألطر التربوية العاملة بجميع مراكز تحضير شهادة التقني العالي ؛ل برمجة زيارات التأطير والتفتيش 

 مراكز ؛الومراقبة وتقويم عمل األطر التربوية العاملة ب تأطير 

   ؛ لمراكز تحضير شهادة التقني العاليمراقبة حسن التدبير التربوي 

  ع األسبوعي مراجع التكوين حسب التخصص من حيث التوزيلمراقبة جداول الحصص ومدى مالئمتها

 ؛ لكل مادة

 للمراكز المحتضنة لشهادة التقني العالي  بالتدبير التربوي المساهمة في إعداد النصوص الخاصة

 ...(.التوجيهاتوالدالئل والمذكرات )

 
المكلفين بمهام تنسيق من طرف تم القيام بزيارات ، 1325 دجنبرشهر نهاية إلى حدود ووفي هذا المجال 

على الصعيد الوطني وذلك لتتبع الدخول المدرسي  (اكزمر 20) من المراكز %50يفوق  مالالتفتيش الجهوي 

الثانوية ك:  ببعض مؤسسات التكوين سباب ضعف التسجيالتشهادة التقني العالي للوقوف على أبأقسام تحضير 

لمواكبة مراحل الدخول  كذاو التأهيلية ابن سينا بالقنيطرة، الثانويةو يدي قاسماألمير موالي عبد هللا بسالتأهيلية 

الثانوية ك:  أخرى مراكزب  قسام تحضير شهادة التقني العاليتأطير ومراقبة األساتذة العاملين بأوالمدرسي 

والثانوية التأهيلية والثانوية التأهيلية التقنية بفاس والثانوية التأهيلية الخنساء بالدار البيضاء رزمي الخواالتأهيلية 

الثانوية التأهيلية تاساوت بقلعة السراغنة بكما تم تنظيم زيارات لترسيم بعض األساتذة كناس موالي إسماعيل بم
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والثانوية التأهيلية الرازي  والثانوية التأهيلية محمد الخامس بالصويرة الثانوية التأهيلية الخوارزمي بآسفيو

 .(أنظر تقارير الزيارات المرفقة) بالجديدة 

 ميإلاطار القانوني والتنظي
 

أقسام تحضير شهادة التقني  تخصصاتبمختلف  والتقويمسة االدر الولوج إلى هذا السلك من التكوين وكذا نظمي

بالجريدة الرسمية  1321نونبر  10بتاريخ الصادر  2002.21الوزاري رقم  كالقرار تنظيميةالعالي بنصوص 

 لهذا التكوين يتم تحيينها كل سنةزارية منظمة بمذكرات ووكذا ، 1320يناير  23بتاريخ  05-0220رقم 

عبر البوابة االلكترونية الخاصة بهذا السلك لولوج أقسام تحضير شهادة التقني العالي   لترشيحاذكرة كم

  bts.men.gov.ma-https://e   ة المبرزينلحركة االنتقالية الخاصة باألساتذالوزارية المنظمة لوالمذكرة 

 .ومراسلة تنظيم الحياة المدرسية بأقسام تحضير شهادة التقني العالي

 

https://e-bts.men.gov.ma/
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 7102-7102الخريطة املدرسية و  عامة معطيات إحصائية
 

التسجيل عبر ب 1325-1328 التربوي الترشيح لولوج أقسام تحضير شهادة التقني العالي برسم الموسم تم

 االنتقاء والتسجيل اتعملي مما سهل على جميع المتدخلين bts.men.gov.ma-https://eالبوابة االلكترونية 

فتح ب وتميز هذا الموسم الدراسي .تكافؤ الفرص بين التالميذ الراغبين في االلتحاق بهذا التكوينو للشفافية ضمانا

 .أول فوج لحاملي البكالوريا المهنيةباب الترشيح لولوج أقسام تحضير شهادة التقني في وجه 

فوي لووحظ تودني  1325-1328برسم سونة بأقسام تحضير شهادة التقني العالي من خالل تتبع الدخول التربوي  و

 :ات التالية تخصصالبخصوصا عدد المسجلين 

 سم ؛ المحاسبة والتسيير وتقنيات الكهرباء بالثانوية التأهيلية األمير موالي عبد هللا بسيدي قا -

 ابتكار المنتوج الصناعي بالثانويتين التأهيليتين ابن سينا بالقنيطرة وموالي يوسف بطنجة ؛ -

 تطوير نظم اإلعالم بالثانوية التأهيلية ابن سينا بتاونات ؛ -

 األنظمة والشبكات المعلومياتية بالثانوية التأهيلية التقنية بشيشاوة ؛ -

 بالثانوية التأهيلية ابن سينا بالقنيطرة ؛ت الصغرى والمتوسطة وتدبير المقاوالالصيانة الصناعية  -

 .نوية التأهيلية الرازي بالجديدةاإلنتاجياتية بالثا -

ليصول العودد اإلجموالي لطلبوة  70أما بالنسبة للتعليم الخصوصي فقد بلغ عدد المسوجلين بالسونتين األولوى والثانيوة  

 . عمومي والخصوصيبالتعليم ال طالبة وطالبا 0714هذا السلك 

ويالحظ من خالل هذا الجدول أسفله أن هناك شوبه اسوتقرار فوي عودد الطلبوة المتوابعين لهوذا السولك التكوويني، مموا 

 .يتطلب البحث في سبل تطويره خاصة ببعض التخصصات التي تعرف ارتفاعا في الطلب

بالنسوبة  سوام تحضوير شوهادة التقنوي العواليعرف عدد الطلبة المسوجلين بالسونتين األولوى والثانيوة بأقولإلشارة فقد 

طالبوة  0133حيوث انتقول  مون  1320-1320 وات األربوع األخيورةنمووا مضوطردا خوالل السون للتعليم العمومي

طالبة وطالبا بالتعليم العمومي فوي الموسوم الدراسوي   0172إلى صل لي 1320-1320وطالبا بالموسم التربوي 

 . طالبا وطالبة 0220فقد تم تسجيل  1325 -1328لحالي ، أما بالنسبة للموسم ا1325-1320

 
 1137-1131 بالتعليم العمومي تطور أعداد الطلبة المسجلين:  1 شكل

 

https://e-bts.men.gov.ma/
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  7102-7102 نيلتكو خريطة ا
في  يالعمومأقسام تحضير شهادة التقني العالي بالنسبة للتعليم  عدد الطلبة المسجلين بجميع تخصصات عرف

الموسم الدراسي رسم ب اطالبة وطالب 0172طفيفا حيث انتقل من  انخفاضا 1325-1328الموسم الدراسي 
 .% 2.05يقدر ب بانخفاضأي  0220إلى  1325-1320

األكاديميات الجهوية للتربية شكل متفاوت بين هذا السلك التكويني بالمسجلين بالسنة األولى من وتتوز  أعداد 
 : المبيان التاليينهو مبين في الجدول وكة كما بالممل والتكوين

 

 مجموع الطلبة المسجلين عدد التخصصات عدد المراكز األكاديمية الجهوية

 49 2 1 واد الذهب الداخلة 

 57 2 1 الساقية الحمراءالعيون 

 30 1 1 واد نونكلميم 

 259 9 3 سوس ماسة 

 369 11 6 آسفيمراكش 

 20 1 1 بني مالل خنيفرة

 578 22 4 سطااتالبيضاء الدار 

 290 11 4 القنيطرةالرباط سال 

 293 12 4 مكناسفاس 

 111 4 2 تافياللت درعة

 118 6 3 الحسيمة طنجة تطوان

 159 7 2 الشرق

 2333 22 11 المجموع

 جهويةال حسب األكاديميات بالسنة األولى توزيع الطلبة المسجلين:  1 جدول

 

 
 حسب األكاديميات بالسنة األولىالمسجلين  توزيع الطلبة: 1 شكل
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   توزيع الطلبة املسجلين حسب الجنس
طالبوة   0770موا مجموعوه  شوهادة التقنوي العوالي تحضوير عدد المسجلين بالسنتين األولوى والثانيوة مون أقسوامبلغ 

  .طالبة 1894مقابل  طالبا 2220 منها 1325-1328 الدراسي الحاليالموسم ب اوطالب
 

 

 النسبة المئوية مجموع المسجلين السنة الثانية السنة األولى  

 54 2220 921 1289 عدد الذكور 

 46 1894 860 1034 عدد اإلناث

 111 4114 1871 3222 المجموع
 حسب الجنس والثانية ة األولىبالسنتوزيع الطلبة المسجلين  : 1جدول 

 

 
 حسب الجنس الثانيةو بالسنة األولىتوزيع الطلبة المسجلين :  5 شكل

  

 حسب نوع البكالوريا  بالسنة ألاولى توزيع الطلبة املسجلين
 

التقني العالي في  عملت الوزارة على توسيع التسجيل بأقسام تحضير شهادة 1338-1335منذ الدخول التربوي 

حصيص بنسبة   حيث خصص ،التخصصاتباقي  إلى إضافة التعليم التقني بمسالك وجه حاملي شهادة البكالوريا

 .لباقي المسالك بالنسبة % 17 و بالنسبة للمسالك التقنية 57%

ة المسجلين حيث يالحظ أن نسبة الطلب نو  الباكالورياالمبيان أسفله توزيع المسجلين حسب جدول وويبين ال

والعلوم التكنولوجيات الميكانيكية والعلوم و والتكنولوجيات الكهربائية العلومفي  الحاصلين على الباكالويا التقنية

 .لباقي التخصصات % 00 مقابل % 70 بلغتاالقتصادية و المحاسبة 
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 النسبة المئوية العدد الطلبة حسب نوع البكالوريا

 22 502 لكهربائيةالعلوم والتكنولوجيات ا

 14 317 العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية

 21 488 العلوم االقتصادية والمحاسبة

 31 726 العلوم الفيزيائية

 9 205 علوم الحياة واألرض

 2 50 العلوم الرياضية

 0.001 4 اآلداب

 0 0 العوم الزراعية

 2 41 باقي المسالك

 311 2333 المجموع 
 حسب نوع البكالوريا بالسنة األولىتوزيع الطلبة المسجلين :  5جدول 

 

 

22%

14%

21%

31%

9%

2% 0% 0% 2%

العلوم والتكنولوجيات الكهربائية

ة العلوم والتكنولوجيات الميكانيكي

العلوم االقتصادية والمحاسبة

العلوم الفيزيائية

علوم الحياة واألرض

العلوم الرياضية

اآلداب

العوم الزراعية

باقي المسالك

 
 حسب نوع البكالوريا بالسنة األولىتوزيع الطلبة المسجلين :  6 شكل
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 حسب التخصصات  بالسنة ألاولى توزيع الطلبة املسجلين
 ة وطالبطالب 3222 ما يناهز 1325-1328ولى برسم الموسم التربوي بالسنة األ عدد الطلبة المسجلين بلغ

 :التخصصاتهؤالء الطلبة حسب  التالي توزيع الجدوليبين و ،(تخصصا 11)التخصصات  في مختلف

 بالسنة األولى  عدد الطلبة المسجلين عدد المراكز التخصصات

 113 02 تدبير المقاوالت الصغرى والمتوسطة

 116 9 ييرالمحاسبة والتس

 111 02 تطويرنظم اإلعالم

 315 9 األنظمة والشبكات المعلومياتية

 117 8 األنظمة الكهروبية

 311 5 الكهروحيليات النظم اآللية

 311 4 التدبير التجاري

 75 3 التدبير السياحي

 331 6 اإلنتاجياتية

 13 4 تقنيات الكهرباء

 17 5 ابتكار المنتوج الصناعي

 15 3 البناء

 67 3 تقنو تجاري

 51 2 الوسائط المتعددة وتصميم مواقع الويب

 61 2 التسيير اإلداري

 11 0 الطاقية

 31 0 الصيانة الصناعية

 36 0 صيانة السيارات

 15 0 السمعي البصري

 15 0 فنون وصناعة الطباعة

 11 0 القالبية

 11 0 المواد اللدنية والمركبة

 1111 11  المجموع
 عدد الطلبة المسجلين بالسنة األولى حسب التخصصات:  6 جدول

المحاسبة وتطوير نظم اإلعالم  وتخصصات تدبير المقاوالت الصغرى والمتوسطة يتبين من خالل الجدول أن 

أدى إلى تعميمها  تعرف إقباال مهما مقارنة مع باقي التخصصات مما واألنظمة والشبكات المعلومياتيةوالتسيير 

األنظمة بالنسبة لتخصصات شأن كذلك ال في السنوات األخيرة من المراكز على الصعيد الوطني عدد مهمعلى 

 .اإلنتاجياتيةووالكهروحيليات والنظم اآللية الكهروبية والتدبير التجاري 
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  (الثانيةبالسنتين ألاولى و )تطور عدد ألاقسام 
 

فقد عرف بدوره تطورا ملموسا ابتداء من الموسم  حضير شهادة التقني العاليبسلك ت عدد األقسام فيما يخص

 208 حيث ارتفع عدد األقسام من، 1325-1328إلى غاية الموسم الدراسي الحالي  1321-1320الدراسي 

 .1325-1328الدراسي  الموسمبرسم  قسما 292 إلى 1321-1320قسما في الموسم الدراسي 
 

 

 
 تطور عدد األقسام خالل الخمس سنوات األخيرة: 7 شكل
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  املوارد البشرية
 اأسوتاذ 090 و امبورز اتاذأسو 179منهوا  امكونو 085 يتم التأطير بأقسام تحضير شهادة التقنوي العوالي مون طورف

توزيوع هوذه األطور  فيموا يلويو . 288واإلنواث  099يمثل فيها الوذكور  أطر أخرى 07و  لتعليم الثانوي التأهيليل

 : التربوية حسب اإلطار

 التخصص
األساتذة 

 المبرزون

أساتذة الثانوي 

 التأهيلي
 المجموع أطر أخرى

 66 36 الهندسة الميكانيكية
 

124 

 44 12 الهندسة الكهربائية
 

94 

 79 62 يردباإلقتصاد والتهندسة 
 

119 

 11 29 الفرنسية اللغة 
 

44 

 11 29 العربيةاللغة 
 

42 

 اإلنجليزيةاللغة 

 
44 

 
44 

 اإلسبانيةاللغة 

 
22 

 
22 

 21 29 الرياضيات
 

12 

 12 6 الفيزياء
 

16 

 اإلعالميات

 
79 

 
79 

 تخصصات أخرى

  
31 31 

 778 25 222 352 المجموع
 صالتخصتوزيع األساتذة العاملين بأقسام تحضير شهادة التقني العالي حسب  :7جدول 

 
 

 
 التخصصتوزيع األساتذة العاملين بأقسام تحضير شهادة التقني العالي حسب  :1 شكل
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  حسب الجهاتالعاملة بأقسام تحضير شهادة التقني العالي  هيأة التدريسإحصائيات 

 المبرزون األكاديمية الجهوية

الثانوي 

 المجموع ثعدد اإلنا عدد الذكور  أطر أخرى التأهيلي

 167 47 121 10 87 70 الدار البيضاء سطات

 102 37 65 15 45 42 الرباط سال القنيطرة

 50 12 38 5 25 20 الشرق

 28 4 24 0 17 11 درعة تافياللت

 62 15 47 1 34 27 سوس ماسة

 43 17 26 0 29 14 طنجة تطوان الحسيمة

 78 14 34 3 48 27 فاس مكناس

 10 0 10 0 9 1 كلميم واد نون

 108 27 81 1 69 38 مراكش أسفي

 16 3 13 0 12 4 الداخلة واد الذهب

 13 2 11 0 12 1 العيون السمارة

 10 3 7 0 6 4 بني مالل خنيفرة

 687 181 477 35 393 259 المجموع
 ياألطر التربوية العاملة بأقسام تحضير شهادة التقني العال: 1جدول 

 

 الخاصة باألساتذة املبرزينالحركة الانتقالية 
بالحركوة االنتقاليوة الخاصوة لموذكرة الوزاريوة ل وفقواخاصة بأقسام تحضير شوهادة التقنوي الحركة االنتقالية ال متظ  ن  

يونيووو  19بتوواريخ لألسوواتذة المبوورزين العوواملين بأقسووام تحضووير شووهادة القنووي العووالي والووراغبين فووي االلتحوواق بهووا 

  فووي اسووتقبال ودراسووة ملفووات طلبووات االنتقووال ش وور 1325يوليووو  23وابتووداء موون . 25/388 تحووت رقووم 1325

 . المناصب الشاغرةوالخاصة باألساتذة المبرزين حسب التخصصات 

مصولحة تنظويم التعلويم بالخاصوة باألسواتذة المبورزين  1325سونة توم دراسوة ملفوات الحركوة االنتقاليوة برسوم هكوذا 

 عوددقود بلوغ الحاصلين على شهادة التقني العالي للتأكد مون صوحة المعلوموات والوثوائق المودالة بهوا، و وتتبع إدماج

 :تالي ملفا موزعة كال  00 الملفات التي تمت معالجتها إلى
 

 عدد الطلبات التخصص

 6 الهندسة الكهربائية

 4 الهندسة الميكانيكية

 08 والتدبير االقتصادهندسة 

 2 الفيزياء

 4 ياضياتالر

 7 اللغة العربية

 2 اللغة الفرنسية

 11 المجموع
 في إطار الحركة االنتقاليةمديرية المناهج عدد الطلبات الواردة على : 1جدول 
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 والوحوودة مصوولحة تنظوويم التعلوويم باألقسووام التحضوويرية للموودارس العليوواوبتنسوويق مووع بعوود االنتهوواء موون هووذه العمليووة 

ليوات المتعلقوة مإجوراء الع الشورو  فوي توم ،الووطني للتجديود التربووي والتجريوبالمركز بو المركزية لتكوين األطر

 بأقسواماللتحواق با تعلق األمر  سواء ،لحركة االنتقاليةالمشاركين في االمبرزين  ب سناد المناصب الشاغرة لألساتذة

ونوودرج فووي الجوودول أسووفله مووا  .للموودارس والمعاهوود العليوواتحضووير شووهادة التقنووي العووالي أو باألقسووام التحضوويرية 

مشوواركا بالنسووبة ألقسووام تحضووير شووهادة التقنووي  00وعووددهم عنووه الحركووة االنتقاليووة لألسوواتذة المبوورزين أسووفرت 

 .%70 العالي، لبي من بينها ما يقرب من

 

 

 

 

 

 خالل الحركة االنتقالية ت تلبيتهاتمالمناصب التي : 31جدول 

 

  

 ةالمناصب الملبا التخصص

 8 الهندسة الكهربائية

 4 ةالميكانيكي الهندسة

 01 سة االقتصاد والتدبيرهند

 2 الرياضيات

 11 المجموع
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  7102 ودورة ماي امتحان التخرج لنيل شهادة التقني العالي نتائج
 تنظيم امتحان التخرج لنيل شهادة التقني العالي 

 ودورة ماياختيار وصياغة مواضيع امتحان التخرج لنيل شهادة التقني العالي يع العمليات المرتبطة بنظمت جم

  .لتخصصاتجميع البالنسبة وذلك ، بالرباط والتوجيه واالمتحاناتالوطني للتقويم  مركزالب 1325

 شهادة التقني العالي  نتائج امتحان التخرج لنيل
ته وزارة التربيووة الوطنيووة والتكوووين المهنوي والتعلوويم العووالي والبحووث العلمووي راسوتنادا للووبالل الصووحفي الووذي أصود

ناجحووة  2759فووي امتحوان التخوورج لنيول شووهادة التقنوي العووالي  فقود بلووغ عودد النوواجحين ،1325يوليوووز  0بتواريخ 

دى لووالعامووة  نجووا النسووبة وقوود بلغووت  .الممدرسووينموون المترشووحين  2070، موونهم 1325وناجحووا فووي دورة موواي 

فوي حوين  ،%52.17 بلغت نسوبة النجوا  فوي تخصصوات قطوب الهندسوة الميكانيكيوةكما  .%53.92الممدرسين 

فوي قطوب الهندسوة الكهربائيوة  % 53.02قطوب هندسوة االقتصواد والتودبير، وفوي   %52.20النسوبة  هوذهبلغوت 

 .واإلعالميات

 0350هادة التقنوي العوالي برسوم هوذه الودورة وبلغ العدد اإلجمالي للمترشحات والمترشحين الجتياز امتحان نيل ش

 .تخصصا 11مترشحة ومترشحا في 

 .1325دورة  لنيل شهادة التقني العاليمفصل لنتائج امتحان التخرج الجدول الوفيما يلي 
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 النسبة الناجحون المترشحون التخصص المراكز

 سطات -التقنية 

 تطوير نظم اإلعالم

32 19 19.37 

 41.41 10 22 فاس -التقنية 

 71 15 20 القنيطرة -ابن سينا 

 79.41 27 34 كلميم -التقنية 

 14.1 22 37 العيون-لسان الدين بن الخطيب

 21.67 7 32 وجدة -المغرب العربي

 23.91 11 46 مراكش -الحسن الثاني 

 62.96 17 27 مكناس -موالي إسماعيل 

 66.22 25 29 الداخلة -لالخديجة 

 66.66 14 21 ورزازات -لهيثم ابن ا

 12.94 9 17 الحسيمة -البادسي 

  تاونات -ابن سينا 
9 6 66.66 

 5553 171 237   المجموع

 آسفي-الخوارزمي 

 األنظمة والشبكات المعلومياتية

25 15 62 

 21.91 9 41 البيضاء -الخوارزمي 

 42.61 9 21 وجدة -المغرب العربي

 96 24 25 شيشاوة -التقنية 

 77.27 17 22 الصويرة -محمد الخامس 

 94.73 18 19 سال -الفارابي 

 76.19 16 21 أكادير -اإلدريسي 

 12 8 16 بني مالل -محمد الخامس 

 72.72 8 11 تطوان -اإلمام الغزالي 

 37.63 14 37 العيون-لسان الدين بن الخطيب

 57 127 327   المجموع

 سطات -التقنية 

 كهروحيليات النظم اآلليةال

43 16 37.2 

 33.33 14 42 الجديدة -الرازي 

 11.49 11 71 البيضاء -الخوارزمي 

 32 6 20 وجدة -المغرب العربي 

 44.44 12 27 أكادير -اإلدريسي 

 16.66 2 12 تطوان -اإلمام الغزالي 

 3754 71 315   المجموع

 آسفي -الخوارزمي 

 تقنو تجاري

37 21 16.71 

 21 10 40 البيضاء -الخوارزمي 

 69.23 9 13 فاس -التقنية 

 4454 41 21   المجموع

 سطات -التقنية 

 األنظمة الكهروبية

25 16 64 

 43.71 14 32 فاس -التقنية 

 17.14 8 14 القنيطرة -ابن سينا 

 46 12 25 البيضاء -الخوارزمي 

 11.17 16 29 مراكش -محمد السادس 

 13.17 15 28 أكادير -اإلدريسي 

 72737 19 27 طنجة -موالي يوسف 

 16.97 23 39 آسفي-الخوارزمي

 5753 132 312   المجموع
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 النسبة الناجحون المترشحون التخصص المراكز

 البيضاء -الخوارزمي 

 البناء

38 26 66.42 

 13.17 15 28 مراكش -الحسن الثاني 

 64.21 16 19 الرباط -الليمون 

 7851 58 75   المجموع

 سطات -التقنية 

 تدبير المقاوالت الصغرى والمتوسطة

47 22 46.62 

 16.66 1 6 تطوان -اإلمام الغزالي 

 12.64 65 123 البيضاء -الخنساء 

 34.26 12 31 وجدة -المهدي بن بركة 

 42.1 17 42 قلعة السراغنة -تساوت 

 66 22 25 شيشاوة -التقنية 

 62.12 23 36 الرشيدية -التقنية 

 12.71 3 26 الداخلة -لالخديجة 

 26.17 18 63 أكادير -اإلدريسي 

 16.94 12 19 تازة -التقنية 

 17.69 11 26 مكناس -موالي إسماعيل 

 122 22 22 الرباط-الليمون

 4458 321 514   المجموع

 الجديدة -الرازي 

 المحاسبة والتسيير

36 20 55726 

 05791 04 66 فاس -التقنية 

 09770 14 71 وجدة -المغرب العربي 

 22722 16 61 مراكش -محمد السادس 

 34719 11 44 سال-الفارابي  

 51784 32 19 تزنيت -المسيرة الخضراء 

 34754 19 11 طنجة -موالي يوسف 

 28757 6 26 تاونات -ابن سينا 

 46766 7 11 سيدي قاسم -األمير م عبد هللا 

 11.5 147 482   المجموع

 الجديدة -الرازي 

 التدبير التجاري

36 26 72.22 

 16.46 36 61 البيضاء -الخنساء 

 71.67 23 32 طنجة -موالي يوسف 

 62.11 29 36 تزنيت-المسيرة الخضراء

 7757 117 172   المجموع

 فاس -التقنية 

 التدبير السياحي

26 24 61.71 

 91.66 22 24 الصويرة -محمد الخامس 

 11.11 1 9 الداخلة -لالخديجة 

 91.66 11 12 أكادير -يوسف بن تاشفين 

 63.11 12 19 شفشاون -الخوارزمي 

 7154 84 23   المجموع

 سيدي قاسم -األمير م عبد هللا 

 تقنيات الكهرباء

9 6 66.66 

 46.17 17 31 البيضاء -الخوارزمي 

 17.17 19 33 وجدة -المهدي بن بركة 

 61.11 19 29 سال -الفارابي 

 5855 71 117   المجموع
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 النسبة الناجحون المترشحون التخصص المراكز

الوسائط المتعددة وتصميم مواقع  مراكش -محمد السادس 

 الويب
37 14 37.63 

 66.17 24 31 الرشيدية -التقنية 

 5357 27 83 المجموع

 الجديدة -الرازي 

 اإلنتاجياتية

29 12 34.46 

 61.16 21 37 البيضاء -الخوارزمي 

 71 11 22 مكناس -موالي إسماعيل 

 62.91 17 21 أكادير -يوسف بن تاشفين 

 27.27 3 11 تطوان -اإلمام الغزالي 

 5252 81 117 المجموع

 الرباط -الليمون 
 التسيير اإلداري

22 22 122 

 92.92 31 33 البيضاء -ء الخنسا

 2455 53 55 المجموع

 آسفي -الخوارزمي 

 ابتكار المنتوج الصناعي

39 19 46.71 

 27.77 1 16 القنيطرة  -ابن سينا 

 42 4 12 وجدة -المهدي بن بركة 

 66.66 16 24 أكادير -اإلدريسي 

 77.27 17 22 طنجة -موالي يوسف 

 54 71 112 المجموع

 79.26 34 43 الطاقية الرشيدية -التقنية 

 الرباط -الليمون 
 61 17 16 السمعي البصري

 74.27 22 27 فنون وصناعات الطباعة
مكناس -موالي إسماعيل   71 12 16 صيانة السيارات 

 الدار البيضاء -الخوارزمي 
 63.63 14 22 القالبية

 66 17 21 المواد اللدنية والمركبة

 11.66 19 34 الصيانة الصناعية القنيطرة - ابن سينا
 1137 وعدد الناجحين في امتحان التخرج لنيل شهادة التقني العالي دورة ماي: 33جدول 
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 : تطوير نظم اإلعالم
ز امتحوان الجتيوا بهواعدد المترشحين بلغ  و ،مركزا على الصعيد الوطني( 21)عشر  ب ثنىالتخصص   اهذ يوجد

  .% 78 أي بمعدل 283 منجح منهوطالبة طالبا  015 إلىلنيل شهادة التقني  التخرج

 لالخديجوة بالداخلوةالثانوية التأهيلية ب %80.1 أعلى معدل نجا  بين مركز وآخر حيث بلغالنجا  ويتفاوت معدل 

 .المغرب العربي بوجدةبالثانوية التأهيلية   %12.9 فيما بلغ أدنى معدل نجا  

مراك  -الحسن ال ان  

العيون-لسان الدين بن الخطي 

كلميم -الت نية 

سطات -الت نية 

وجد  -المغر  العرب 

الداخلة -لالخديجة 

مكنا  -مو    سماعي  

 ا  -الت نية 

ورزازات -ابن الهي م 

ال نيطر  -ابن سينا 

الحسيمة -البادس  

تاونات -ابن سينا 

46

37

34

32

32

29

27

22

21
20

17

9

11

20

27

19

7

25

17

10

14

15

9

6

الناجحينوالمترشحينأعداد

اإلعالمنظمتطوير :تخصص

الناجحون المترشحون

 
  تخصص تطوير نظم اإلعالم مترشحو وخريجو : 1 شكل

 
 :األنظمة والشبكات المعلومياتية 

عودد المترشوحين بلوغ  مراكز على الصعيد الووطني و (23) بعشرة األنظمة والشبكات المعلومياتيةتخصص  يوجد

أعلوى معودل  بلوغو ،%78أي بمعودل  ،امترشوح 208نجوح منهوا وطالبوة طالبوا  108 الجتيواز امتحوان التخورجبه 

الخووارزمي بالثانويوة التأهيليوة  % 11بينما بلغ أدنى معودل نجوا   التقنية بشيشاوةالثانوية التأهيلية ب  %90 نجا 

 .بالدار البيضاء

البيضاء -الخوارزم  

العيون-لسان الدين بن الخطي 

شيشاو  -الت نية 

 سف -الخوارزم  

الصوير  -محمد الخام  

أكادير -اإلدريس  

وجد  -المغر  العرب 

سال -الفاراب  

بن  مال  -محمد الخام  

تطوان -اإلمام الغزال  

41

37

25

25

22

21

21

19

16

11

9

14

24

15

17

16

9

18

8

8

الناجحينوالمترشحينأعداد

المعلومياتيةوالشبكاتاألنظمة :تخصص

الناجحون المترشحون

 
  تخصص األنظمة والشبكات المعلومياتية مترشحو وخريجو:  31 شكل
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 :كهرباء ت نيات ال
عودد المترشوحين الجتيواز امتحوان  وبلوغ علوى الصوعيد الووطني مراكوز( 0) بوأربعيوجد تخصص تقنيات الكهرباء 

 .% 75.7 يساوي نجا أي بمعدل  02نجح منها  وطالبة طالبا 230التخرج 

سيد  قاسم -األمير م عبد   

سال -الفاراب  

وجد  -المهد  بن بركة 

البيضاء -الخوارزم  

66,7%

65,5%

57,6%

48,6%

النجا نسبة

الكهرباءت نيات :تخصص

 
 تخصص تقنيات الكهرباء خريجينسبة نجاح : 33 شكل

 

 :ة األنظمة الكهروبي
عوودد المترشووحين الجتيوواز امتحووان التخوورج  مراكووز علووى الصووعيد الوووطني وبلووغ (8) بثمووانييوجوود هووذا التخصووص 

 . %  70.1نجا  بمعدل أي  210نجح منها  وطالبة طالبا 129

كووأدنى نسووبة نجووا   % 00.8و  موووالي يوسووف بطنجووةالثانويووة التأهيليووة ب  % 53.0 أعلووى معوودل نجووا  بلووغو

 .بفاس ةالتقنيلية الثانوية التأهيب

طنجة -مو   يوس  

سطات -الت نية 

 سف -الخوارزم 

ال نيطر  -ابن سينا 

مراك  -محمد الساد  

أكادير -اإلدريس  

البيضاء -الخوارزم  

 ا  -الت نية 

70,4%

64,0%

59,0%

57,1%

55,2%

53,6%

48,0%

43,8%

النجا نسبة

الكهروبيةاألنظمة :تخصص

 
 خريجي تخصص األنظمة الكهروبيةنسبة نجاح : 31 شكل
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 :الوسائط المتعدد  تصميم مواقع الوي  
 طالبوا 51عودد المترشوحين الجتيواز امتحوان التخورج  يوجد هوذا التخصوص بمركوزين علوى الصوعيد الووطني وبلوغ

 . % 71.8نجا  أي بمعدل   08نجح منها  وطالبة

مراك  -محمد الساد  

الرشيدية -الت نية 

37

35

14

24

الناجحينوالمترشحينأعداد

الوي مواقعوتصميمالمتعدد الوسائط :تخصص

الناجحون المترشحون

 
 تخصص الوسائط المتعددة تصميم مواقع الويب ووخريج مترشحو :31 شكل

 
 : الكهروحيليات النظم اآللية 

الجتيواز امتحوان التخورج  بوهعودد المترشوحين بلوغ ومراكوز علوى الصوعيد الووطني  (0) بستالتخصص  اهذ يوجد

الثانويوة التأهيليوة ب  %00.0ت أعلوى نسوبة نجوا  بلغوو ، %18.0أي بمعودل  مترشح 02طالب نجح منها  127

 .الخوارزمي بالدار البيضاءالثانوية التأهيلية بكأدنى نسبة نجا   %27.7و اإلدريسي بأكادير

البيضاء -الخوارزم  

سطات -الت نية 

الجديد  -الراز  

أكادير -اإلدريس  

وجد  -المغر  العرب  

تطوان -اإلمام الغزال  

71

43

42

27

20

12

11

16

14

12

6

2

الناجحينوالمترشحينأعداد

اآلليةالنظمالكهروحيليات :تخصص

الناجحون المترشحون

 
 الكهروحيليات النظم اآلليةتخصص  ترشحو وخريجوم: 31 شكل
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 :ابتكار المنتوج الصناع  
عودد المترشوحين الجتيواز امتحوان التخوورج  علوى الصوعيد الووطني وبلوغ مراكوز( 7)بخمسوة ا التخصوص يوجود هوذ

بالثانويوة التأهيليوة  %55.0 ت أعلى نسبة نجا  بلغو. % 70نجا  أي بمعدل  02نجح منها  وطالبة طالبا 220

 .يطرةبالثانوية التأهيلية ابن سينا بالقنكأدنى نسبة نجا   % 15.8و موالي يوسف بطنجة

طنجة -مو   يوس  

أكادير -اإلدريس  

 سف  -الخوارزم  

وجد  -المهد  بن بركة 

ال نيطر   -ابن سينا 

77,3%

66,7%

48,7%

40,0%

27,8%

النجا نسبة

الصناع المنتوجابتكار :تخصص

 
 خريجي تخصص ابتكار المنتوج الصناعينسبة نجاح : 35 شكل

 :  البناء
 87عدد المترشحين الجتيواز امتحوان التخورج وبلغ على الصعيد الوطني  مراكز( 0)بثالث التخصص   اهذ يوجد

 .% 05.2 همبلغت نسبة نجاحكما طالبا 

الرباط -الليمون 

البيضاء -الخوارزم  

مراك  -الحسن ال ان  

84,2%

68,4%

53,6%

النجا نسبة

البناء :تخصص

 
 خريجي تخصص البناءنسبة نجاح : 36 شكل
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 :اإلنتاجياتية 
 228عودد المترشوحين الجتيواز امتحوان التخورج  وبلوغ علوى الصوعيد الووطني اكوزمربخموس تخصص ال هذا يوجد

  يوووس ف بوون تاشووفين بأكوواديرالثانويووة ب % 82بلووغ و. % 79.0 نجووا أي بمعوودل   53 نجووح منهووا وطالبووة طالبووا

 .اإلمام الغزالي بتطوان الثانوية التأهيليةبكأدنى نسبة نجا   % 15.0و

البيضاء -الخوارزم  

الجديد  -الراز  

أكادير -يوس  بن تاشفين 

مكنا  -مو    سماعي  

تطوان -اإلمام الغزال  

37

29

21

20

11

25

10

17

15

3

الناجحينوالمترشحينأعداد

اإلنتاجياتية :تخصص

الناجحون المترشحون

 
 تخصص اإلنتاجياتية وخريجو مترشحو: 37 شكل

 : تدبير الم او ت الصغرى والمتوسطة 
علووى الصووعيد الوووطني وعوودد  اكووزمر (21) عشوور بوو ثنى توودبير المقوواوالت الصووغرى والمتوسووطةتخصووص  يوجوود

 233بلوغ و. %00.5أي بمعدل   103نجح منها   وطالبة طالبا  720التخرج بلغ   المترشحين الجتياز امتحان

 .لالخديجة بالداخلةالثانوية التأهيلية  كأدنى نسبة نجا  %23.5و الليمون بالرباطالثانوية التأهيلية ب  %

البيضاء -الخنساء 

أكادير -اإلدريس  

تاز  -الت نية 

سطات -الت نية 

قلعة السرا نة -تساوت 

الرشيدية -الت نية 

وجد  -المهد  بن بركة 

الداخلة -لالخديجة 

مكنا  -مو    سماعي  

شيشاو  -الت نية 

الرباط-الليمون

تطوان -اإلمام الغزال  

123

63

59

47

42

38

35

28

26
25

22
6

65

18

10

22

17

23
12

3
15

22

22

1

الناجحينوالمترشحينأعداد

والمتوسطةالصغرىالم او تتدبير :تخصص

الناجحون المترشحون

 
 سطةتدبير المقاوالت الصغرى والمتوتخصص  ترشحو وخريجوم :31 شكل  
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 : المحاسبة والتسيير 
مراكووز علووى الصووعيد الوووطني وعوودد المترشووحين الجتيوواز امتحووان التخوورج بلووغ   (9) بتسووعالتخصووص   اهووذ يوجوود

 الورازي بالجديودةالثانويوة التأهيليوة ب  % 77.0بلوغ و.  % 03.7 أي بمعدل، 200نجح منها وطالبة طالبا  059

 .التقنية بفاسية الثانوية التأهيلبكأدنى نسبة نجا   %27.9و

الجديد  -الراز  

تزنيت -المسير  الخضراء 

سيد  قاسم -األمير م عبد   

طنجة -مو   يوس  

سال-الفاراب   

تاونات -ابن سينا 

مراك  -محمد الساد  

وجد  -المغر  العرب  

 ا  -الت نية 

55,3%

50,8%

46,7%

34,5%

34,1%

28,6%

22,2%

19,7%

15,9%

النجا نسبة

والتسييرالمحاسبة :تخصص

 
 خريجي تخصص المحاسبة والتسييرنسبة نجاح  :31 شكل

 
 : التجار  التدبير

عدد المترشحين الجتيواز امتحوان وبلغ على الصعيد الوطني  مراكز (0)بأربعة   التدبير التجاري تخصصتواجد ي

 .%  08.0  انجالنسبة لغت بووطالبة طالبا  209التخرج 

تزنيت-المسير  الخضراء

الجديد  -الراز  

طنجة -مو   يوس  

البيضاء -الخنساء 

80,6%

72,2%

71,9%

58,5%

النجا نسبة

التجار التدبير :تخصص

 
 التدبير التجاريخريجي تخصص نسبة نجاح : 11 شكل
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 :التدبير السياح  
 طالبوا 91عدد المترشحين الجتياز امتحان التخرج  وبلغعلى الصعيد الوطني  مراكز  بستالتخصص   اهذ يوجد

محمود الثانويوة التأهيليوة ب %92.5  نسوبة نجوا  ت أعلىبلغو .%  83.0 نجا أي بمعدل  ،50نجح منها  وطالبة

 .ويوسف بن تاشفين بأكادير الخامس بالصويرة

 ا  -الت نية 

الصوير  -محمد الخام  

شفشاون -الخوارزم  

أكادير -يوس  بن تاشفين 

الداخلة -لالخديجة 

28

24

19

12

9

24

22

12

11

5

الناجحينوالمترشحينأعداد

السياح التدبير :تخصص

الناجحون المترشحون

 
 تخصص التدبير السياحي خريجوو مترشحو :13 شكل

 
 :تقنو تجاري 

عوودد المترشووحين الجتيوواز امتحووان  وبلووغعلووى الصووعيد الوووطني  مراكووز( 0)بووثالث  تقنووو تجوواريتخصووص  يوجوود

  .%  00.0نجا  أي بمعدل   03 لبا نجح منهاطا 93التخرج 

 

البيضاء -الخوارزم  

 سف  -الخوارزم  

 ا  -الت نية 

40

37

13

10

21

9

الناجحينوالمترشحينأعداد

تجار ت نو :تخصص

الناجحون المترشحون

 
 تخصص تقنو تجاري وخريجومترشحو   :11 شكل
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 : التسيير اإلدار 
 طالبوا 77عودد المترشوحين الجتيواز امتحوان التخورج  علوى الصوعيد الووطني وبلوغبمركوزين يوجد هوذا التخصوص 

 . %  90.7نجا  أي بمعدل  71نجح منها  وطالبة

الرباط -الليمون 

البيضاء -الخنساء 

100,0%

90,9%

النجا نسبة

اإلدار التسيير :تخصص

 
 التسيير اإلداريتخصص  خريجي نسبة نجاح :11 شكل

 

 نتائج امتحان التخرج الخاصة بالتخصصات الوحيدة املركز
فيموا يخوص النتوائج المحصول  5وعوددها التخصصات الوحيدة المركز من خالل المبيان التالي، نالحظ تفاوت بين 

بالثانوية التأهيليوة  السمعي البصريتخصص في  % 90.00ب النجا  بين عليها بكل تخصص، حيث تتراو  نس

كأدنى نسبة نجا  بتخصص الصويانة الصوناعية بالثانويوة التأهيليوة ابون   % 77.8 كأعلى نسبة و الليمون بالرباط

 .سينا بالقنيطرة

                                   
         

                                       
         

                 

        -                  -                     -  
      

          -                  -          

43

18

27

16
22

25

34
34

17 20

12
14

17

19

أعداد المترشحين والناجحين حس  المراكز الوحيد 

المترشحون

الناجحون

 
 دة المركزالوحينتائج امتحان التخرج الخاصة بالتخصصات  :11 شكل
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 تتبع خريجي أقسام تحضير شهادة التقني العالي
 

 .1325و 1320ندرج فيما يلي تطور عدد الحاصلين على شهادة التقني العلي خالل الفترة الممتدة مابين 
 

 املوسم الدراس ي 2012-2013 7104-7103 7105-7104 7106-7105 7106-7102

 عدد الناجحين 1389 0201 0563 0699 0529

 

 1137-1131 من شهادة التقني العالي الحاصلين على عدد تطور: 31دول ج
   

وقد عرف هذا العدد  1325إلى  1320خالل الفترة الممتدة من  8113بلغ عدد حاملي شهادة التقني العالي 

 .1320-1325سنة  2759إلى   1321-1320سنة  2089تطورا ملحوظا حيث مر من 
 

، حول تتبع إدماج 01مركزا من أصل  17 والمتعلقة ب، المناهجمديرية خالل المعطيات التي توصلت بها  نوم

الحياة المهنية أو لمتابعة الدراسات العليا والجامعية يتبين من عينة في الحاصلين على شهادة التقني العالي سواء 

 : ما يلي 2273طلبة عددها 

 ؛ %79.09سات العليا والجامعية أي بنسبة الدرا يتابعونطالبة وطالبا  080 -

 ؛ %22.5أي بنسبة   سوق الشغل واطالبة وطالبا ولج 200 -

 ؛ %23.71أي بنسبة  لى تداريب بالمقاوالتع اولحص طالبة وطالب 212 -

من  %28.00 ما يمثل أيطالبة وطالبا  121 فيما يخصال تتوفر المؤسسات على معطيات دقيقة في حين 

 .الطلبة مجمو 

 
  حسب مسارهم ما بعد التكوين شهادة التقني العالي الحاصلين علىتتبع  :15 شكل

 
ت وحسب مسارهم الجامعي أو الطلبة حاملي شهادة التقني العالي حسب التخصصاتتبع  يبين الجدول التاليو

 :المهني
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نسبة المتابعين 

لدراسات جامعية  

)%(

نسبة الحاصلين على 

تدريب  )%(

نسبة المتابعين 

لدراسات جامعية  )%(
عدد الخريجين التخصص

19,05 14,29 66,67 21 صناعي ـمنتوج ال ابتكار  ال

18,75 18,75 15,63 64 اإلنتجياتية

9,33 9,33 53,33 75 األنظمة الكهروبية

18,75 18,75 16,39 61 األنظمة والشبكات المعلومياتية  

18,75 18,75 34,48 29 بناء ال

18,75 18,75 25,64 39 تدبير التجاري ال

18,75 18,75 19,23 52 تدبير السياحي ال

0,00 4,55 95,45 22 التسيير اإلداري

16,67 33,33 50,00 18 السمعي البصري

5,26 5,26 89,47 19 صناعية صيانة ال ال

16,67 33,33 50,00 34 طاقية ال

16,67 33,33 50,00 34 ية نظم اآلل الكهروحيليات  وال

7,28 9,27 70,86 151 تسيير  المحاسبة  وال

2,78 0,00 83,33 36 ويب وسائط المتعددة وتصميم مواقع ال ال

4,38 10,22 70,80 137 تدبير المقاوالت الصغرى و المتوسطة

4,39 29,82 59,65 114 تطوير نظم اإلعالم  

11,36 6,82 52,27 44 تقنيات الكهرباء

58,82 5,88 5,88 17 فنون وصناعات الطباعة

16,67 33,33 50 34 قالبية  ال

27,27 0,00 9,09 11 لدنية والمركبة المواد ال

50 16,67 33,33 12 صيانة السيارات

52,17 8,70 17,39 23  تقنو تجاري
ملي شهادة التقني العالي حسب التخصصات وحسب مسارهم الجامعي أو المهني الطلبة حا تتبع: 31جدول 



35 

 

 

 خــالصـة

 : حيثمقارنة عامة مرضية تبقى يتبين من خالل هذا التقرير أن منجزات أقسام تحضير شهادة التقني العالي 

 ؛ %70.91 بلغت نسبة النجا  لدى المترشحين الرسميين -

النسوبة  ت هوذه، فوي حوين بلغو% 52.17الهندسوة الميكانيكيوة وبلغت نسبة النجا  فوي تخصصوات قطوب  -

فووووي قطووووب الهندسووووة الكهربائيووووة  % 53.02فووووي  قطووووب هندسووووة االقتصوووواد والتوووودبير، و  52.20%

 واإلعالميات ؛

وكذا للقيام بزيارات  يهذه األقسام 1325-2018لتتبع الدخول المدرسي  اكزمر 27أكثر من  زيارة  -

 .  (استاذة وأستاذا 20) صفية وترسيم األساتذة الجدد

الموارد البشرية عموما وذات  إلى الحاجةإال أن  ،قائما تعميم التخصصات الوحيدة المركز على العملويبقى 

  .تخصص دقيق خصوصا يحول دون توسيعها على الصعيد الوطني رغم مطالبة بعض المراكز ب حداثها

معينين رسميا من أجل التكليف وتثبيت األساتذة غير على الصعيد المحلي والجهوي ب السهر يتطلب األمركما 

 .االستقرار وتثمين عامل التجربة المهنية التي اكتسبوها خالل سنوات التدريس بهذا السلك

كل من الطاقم اإلداري المشرف على تسيير ل تظافر الجهود هذه النتائج المشجعة إلىبلول ويرجع الفضل في 

المكلفين بمهام تنسيق التفتيش وكذا السادة  المناهجمديرية الي بتقني العالتكوين بأقسام تحضير شهادة ال

والفاعلين اإلداريين بمراكز التكوين وجميع المصالح المركزية والجهوية  الجهوي بهذا السلك من التكوين

أطير واإلقليمية والمحلية التي تساهم في تيسير عمل هذه المجموعات وكذا األطر التربوية الساهرة على ت

 .الطلبة بهذا السلك من التكوين والذين يساهمون في الرفع من مستوى خريجي شهادة التقني العالي
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 1137-1131 بأقسام تحضير شهادة التقني العالي حول الدخول المدرسيتركيبي تقرير 

تنسيق التفتيش الجهوي بهاته مهام ، قام السادة المكلفون بشهادة التقني العاليتحضير في إطار تتبع الدخول التكويني بأقسام 

شهادة التقني العالي ببعض جهات المملكة  األقسام بزيارات ميدانية لعدة مراكز محتضنة لمختلف التخصصات بأقسام

 : اليةالمراكز التوقد همت هذه العملية 7 مواكبة الدخول المدرسي بالسنة األولى وكذاالتسجيالت  سيرللوقوف على 

 القنيطرة -سال  -الرباط األمير موالي عبد هللا سيدي قاسم بأكاديمية  التأهيلية ثانويةال -

 القنيطرة –سال  -الرباط  الجهوية للتربية والتكوين لجهة كاديميةاألب ابن سينا القنيطرة التأهيلية ثانويةال -

 القنيطرة –سال  -الرباط  والتكوين لجهة الجهوية للتربية كاديميةاألبليمون الرباط ال التأهيلية ثانويةال -

  القنيطرة –سال  -الرباط  الجهوية للتربية والتكوين لجهة كاديميةاألبالثانوية التأهيلية الفارابي سال  -

 مكناس -فاس  الجهوية للتربية والتكوين لجهة كاديميةاألبمكناس الثانوية التأهيلية موالي اسماعيل  -

 مكناس -فاس  الجهوية للتربية والتكوين لجهة كاديميةاألب فاسة  التقني التأهيلية ثانويةال -

 : التالية النقاط معالجةالزيارات تم  ذهوخالل ه

 7ببعض المراكز تسجيالت بالسنة األولى بأقسام تحضير شهادة التقني العاليال -0

 7الموارد البشرية العاملة بأقسام تحضير شهادة التقني العالي استقرار -2

 7تحضير شهادة التقني فيما يخص ولوج سوق الشغل ومتابعة الدراسات العليا الجامعية أقسام وضعية خريجي  -3

 المؤسسات أغلبفي  المخصصة ألقسام تحضير شهادة التقني المالية االعتمادات -4

 ببعض المراكز التسجيالت -3

 

المحلقة  البوابة االلكترونية من ثم تقوم اللجان عبر االنتقاءيتم اعتماد  العالي لسنة األولى بأقسام تحضير شهادة التقنيالولوج 

من خالل ضعف اإلقبال رغم أن قاعدة  عملية ببعض المراكزالاعترت إال أن بعض الصعوبات 7 ل المستحقينتسجيب

الراغبين في االلتحاق بأقسام تحضير شهادة التقني العالي كبيرة مما يستدعي وضع جدولة جديدة لمختلف عمليات االنتقاء 

أخذ بعين االعتبار المراحل التي يمكن فيها استقطاب أكبر عدد من المترشحين مع ترك المبادرة لرئيس المركز دون ت

 7الرجوع الى قرار مركزي لمأل المقاعد الشاغرة مع احترام المذكرة الوزارية

 :ما يليفي ببعض المراكز التخصصاتبالنسبة لبعض التسجيل تعثر عملية  تلخيص أسبابيمكن و

 بالنسبة لبعض المناطق االلكترونية صعوبة الولوج إلى البوابة -

 األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بعض عدم تعيين لجان االنتقاء من طرف -

 (ضعف الصبيب باإلنترنيت) مشاكل تقنية تخص طريقة حفظ السجالت -

 غياب الربط باإلنترنيت في جل المراكز -

 (العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية)تقنية الصناعية ال للتخصصاتضعف الروافد بالنسبة  -

 للمسؤول عن تدبير الموقع االلكتروني وللجنة التي تسهر على التسجيالت غياب التحفيز المادي -

 تحضير شهادة التقني العالي ضعف حمالت اإلعالم والتوجيه بالنسبة ألقسام -

 (ENSAاإلجازات المهنية ومدارس المهندسين )الجامعية بالنسبة للخريجين  مشاكل في متابعة الدراسات -

 7غياب نص قانوني يؤطر عملية استفادة طلبة شهادة التقني العالي من القسم الداخلي -
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  : اقتراحات

 : ولتجاوز هاته التعثرات نقترح اإلجراءات التالية

  ور المقاعدتمكين المراكز من تسجيل المترشحين المستوفين لشروط الترشيح عند انتهاء اآلجال وشغ -

 عالن النتائج النهائية المتحانات البكالوريا إفتح فترة تسجيالت بالبوابة بعد  -

 تعيين لجان االنتقاء من طرف األكاديميات قبل انطالق العملية -

 تحفيز اللجن المشرفة على االنتقاء وتدبير التسجيالت -

 وبربط انترنيت فائق الصبيب الدراسةمدير لخط هاتفي  توفير -

 بعض أجزاء البوابة اإللكترونية لحل بعض المشاكل التقنية المرتبطة بتدوير اللوائح وحفظها  مراجعة -

تجميع بعض المراكز التي تعرف ضعف تسجيالت مستمرة لترشيد استغالل الموارد المادية والبشرية من خالل  -

 ريبة منهاالمحتضنة بالمراكز المذكورة أسفله وإلحاق طلبتها بالمراكز الق التخصصاتتحويل 

مراسلة وزارة التعليم العالي لتخصيص حصيص بالنسبة لخريجي شهادة التقني العالي لمتابعة الدراسات الجامعية   -

عمول به بالنسبة ومدارس المهندسين على غرار ما هو م( اإلجازات األساسية، اإلجازات المهنية)بالكليات 

 لتكوينات مماثلة

 باالستفادة من القسم الداخليشهادة التقني العالي تحضير  بلورة نص قانوني يسمح لطلبة أقسام -

 : الموارد البشرية -2

 ،ألطر التربوية العاملة بأقسام تحضير شهادة التقني العالي وفيما عدا األساتذة المبرزين الذين يتوفرون على تعيينل بالنسبة

مما يسبب ارتباكا وعدم استقرار وبداية  امتأخر فإن األطر األخرى غير قارة ويتم تكليفها عند انطالق كل موسم دراسي

 7خصوصا عند تأخير التحاق أساتذة معينين بمؤسسات أخرى عثرةمت

ال تتالءم مع حاجيات التكوين بأقسام بسلك التبريز أما فيما يخص األساتذة المبرزين فتجدر اإلشارة إلى أن البرامج المعتمدة 

تحضير الجانب التطبيقي الذي يمكن المتخرج من تدريس األشغال التطبيقية بأقسام تحضير شهادة التقني العالي وال تتضمن 

 :الهندسة الكهربائية والهندسة الميكانيكية في التخصصات التالية  بتخصصات قطبيشهادة التقني العالي خصوصا 

 صيانات السيارات 

 الصيانة الصناعية 

 القالبية 

 المواد اللدنية والمركبة 

 الطاقية 

  الكهرباءتقنيات 

 النظم الكهروبية 

 

 :اقتراحات

 ملين بأقسام شهادة التقني العاليتفعيل محتوى الحركة اإلطار لتعيين األساتذة العا -

إعادة النظر في مراجع التكوين الخاصة بمراكز التبريز بتنسيق مع المؤطرين التربويين العاملين بأقسام تحضير  -

 شهادة التقني العالي

لتكوين الخاص التربويين العاملين بأقسام تحضير شهادة التقني العالي في هندسة ا ضرورة إشراك المؤطرين -

 باألساتذة المبرزين

 تفاديا لهدر الزمن المدرسي شتنبر مبكرا خالل شهر بأقسام تحضير شهادة التقني العاليتكليف األساتذة العاملين  -
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 متابعة الدراسات العليا الجامعيةووضعية خريجي أقسام شهادة التقني فيما يخص ولوج سوق الشغل  -1

 

جازة جازة العامة واإلشكالها  باإلأشهادة التقني العالي صعوبة في ولوج الدراسات العليا على اختالف  حاملوايجد 

المهنية باإلضافة لمدارس المهندسين على غرار ما وقع هذه السنة من رفض ترشيحات خريجي شهادة التقني 

 : جراءات العملية التاليةمعات ولتجاوز هاته الوضعية نقترح اإلغلب الجاأالعالي من طرف 

البرامج المعتمدة بأقسام قصد عرض  عقد اجتماع مع المصالح المعنية بقطاع التعليم العالي والبحث العلمي -

 شغال التطبيقية وطرق التقويمتحضير شهادة التقني العالي بما فيها األ

لخاصة بمختلف تخصصات شهادة التقني العالي خصوصا ما يتعلق بمواد مراجعة بعض مكونات مراجع التكوين ا -

 الرياضيات والفيزياء للتخصصات التقنية الصناعية قصد مالئمتها مع التكوينات المماثلة بالتعليم العالي

وضع قاعدة معطيات تتعلق بتتبع الخريجين بمختلف التخصصات بتنسيق مع المراكز قصد استثمارها كتغذية  -

 لتطوير محتوى التكوينات ألقسام تحضير شهادة التقني العالي  راجعة

 االعتمادات -4

 

الجهوية للتربية  كاديمياتترصد لها ميزانية للتسيير من طرف األال مراكز ال غالبيةمن خالل الزيارات الميدانية تبين أن 

د المادية المرصودة  لعدم التواصل بين تتوفر على التدبير المفوض مما يسبب في عدم االستفادة من الموارال والتكوين و

نجاز بعض مشاريع نهاية إمما يسبب في مشاكل تربوية تتجلى في عدم  الفاعلين في الوقت المحدد لصرف هاته االعتمادات

 7الدراسة خصوصا في شقها التطبيقي 

 :اقتراحات

من طرف األكاديميات  الوطني تخصيص اعتمادات مالية موحدة خاصة بأقسام شهادة التقني العالي على الصعيد -

 7الجهوية للتربية والتكوين

ومنح التدبير المفوض للمؤسسات   الجهوية تعيين رؤساء المراكز كآمرين بالصرف من طرف األكاديميات -

  .المحتضنة ألقسام تحضير شهادة التقني العالي

 : إنجاز
 اعاليوسف ب و محمد االمغاري : تنسيق التفتيش الجهويمهام ن بيالمكلف
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 1131 -2017 الدخول المدرسيتتبع ل إجمالي حول الزيارات الميدانيةتقرير 

 تحضير شهادة التقني العاليبأقسام  

 

عبد  السيدبأقسام شهادة التقني العالي، قام  والتأطير التربوي و المراقبة الدخول المدرسي تتبع في إطار

 2107شتنبر  7ي بهاته األقسام، في الفترة ما بين الجهو تنسيق التفتيشمهام بالعزيز الخاثيري مكلف 

 :للمراكز التالية  ميدانية،  بزيارات 2107دجنبر  21و

 الخالصة تاريخ الزيارة المديرية اإلقليمية المركز

 2107/ 9/ 7 أنفا الدار البيضاء الخنساء

تخصيص ميزانية التسيير أو إدراج الحاجيات في  -
 الميزانية المخصصة لذلك؛

 تطعيم الطاقم االداري بمن يتكلف بشؤون الطلبة؛ -
حاجة الطاقم التربوي الى أستاذ في تخصص  -

 اإلعالميات؛
 حاجة ملحة الى الحواسب واآلالت العاكسة؛ -
 7حاجة األساتذة الى التكوين المستمر -

 2107/ 9/ 03 الفدا الدار البيضاء الخوارزمي

يات في تخصيص ميزانية التسيير أو إدراج الحاج -
 الميزانية المخصصة لذلك؛

 تطعيم الطاقم االداري بمن يتكلف بشؤون الطلبة؛ -
 حاجة ملحة الى الحواسب واآلالت العاكسة؛ -
 حاجة األساتذة الى التكوين المستمر؛ -
 7تكليف وتثبيت األساتذة الغير المبرزين -

 2107/ 20/9 الرباط الليمون

إدراج  وضرورة تخصيص ميزانية التسيير أ -
 الحاجيات في الميزانية المخصصة لذلك؛

حاجة ملحة الى التجهيزات الخاصة بتخصصي  -
 فنون الصناعة والطباعة والسمعي البصري؛

حاجة األساتذة الى التكوين المستمر لمواكبة  -
 المستجدات في ميدان الطباعة والسمعي البصري؛

إتمام صياغة مرجع التكوين الخاص  ضرورة -
 ؛الطباعةوصناعات ال فنونبتخصص 

إتمام مرجع التكوين الخاص بتخصص  ضرورة -
 السمعي البصري؛

ضرورة مواءمة مقرر مادة الفيزياء مع المقتضيات  -
 ؛  الطباعةوصناعات الفنون  لتخصصالعلمية والعملية 

 2107/ 27/9 سال الفارابي

إدراج  وضرورة تخصيص ميزانية التسيير أ -
 المخصصة لذلك؛الحاجيات في الميزانية 

 حاجة ملحة الى ثالث آالت العاكسة على االقل؛ -

ضرورة تكليف أساتذة المواد الغير متوفر فيها  -
 التبريز؛

 حاجة االساتذة الى التكوين المستمر؛ -

 حاجة ملحة الى أربع صبورات بيضاء على االقل؛ -
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 2107/ 02/01 القنيطرة  سينا ابن

طاوالت، حواسب، )ية الديداكتيك تعدم توفر المعدا -
 ؛(آلة عاكسة وناسخة

إدراج  وضرورة تخصيص ميزانية التسيير أ -
 الحاجيات في الميزانية المخصصة لذلك؛

ضرورة تكليف أساتذة المواد الغير متوفر فيها  -
 التبريز؛

 حاجة األساتذة الى التكوين المستمر؛ -

 مضاعفة التعريف بهذا التكوين بالجهة؛ -
 7واصلية مع الموجهين بالمنطقةخلق لقاءات ت -
 

 2107/ 8/00 قلعة السراغنة تساوت

إدراج  وضرورة تخصيص ميزانية التسيير أ -
 الحاجيات في الميزانية المخصصة لذلك؛

حاجة الى التجهيزات المتعلقة باآلالت العاكسة  -
 وآالت النسخ؛

 حاجة األساتذة الى التكوين المستمر؛ -

ة في االمتحان الوطني إلى يجب إسناد مهمة الحراس -
أساتذة أقسام تحضير شهادة التقني العالي مع السهر 
بالطبع على اختالف تخصص األستاذ باالختبار 

 7المحروس

 04/02/2107 سطات الثانوية التقنية

إدراج  وضرورة تخصيص ميزانية التسيير أ -
 الحاجيات في الميزانية المخصصة لذلك؛

تعلقة باآلالت العاكسة حاجة الى التجهيزات الم -
 وآالت النسخ؛

 حاجة األساتذة الى التكوين المستمر؛ -

 إطعام المكتبة بكتب التخصص؛ -

السهر على تدريس مادة اإلعالميات بالقاعة  -
 7المخصصة لذلك

 21/02/2107 الصويرة محمد الخامس

إدراج  وضرورة تخصيص ميزانية التسيير أ -
 ة لذلك؛الحاجيات في الميزانية المخصص

حاجة الى التجهيزات المتعلقة باآلالت العاكسة  -
 وآالت النسخ؛

 حاجة األساتذة الى التكوين المستمر؛ -

 إطعام المكتبة بكتب التخصص؛ -

السهر على تدريس مادة اإلعالميات بالقاعة  -
 7المخصصة لذلك

 

عبد العزيز الخاتيري: إنجاز 
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 بأقسام تحضير شهادة التقني العالي 1137 -1131 تقرير حول تتبع الدخول المدرسي

 بالثانوية التأهيلية تاساوت بقلعة السراغنة
 

عبد العزيز  السيدشهادة التقني العالي، قام  تحضير بأقسام 2107-2108 الدخول المدرسي تتبع في إطار

 2107نونبر  8يوم الخميس ميدانية  الجهوي بهاته األقسام بزيارة تنسيق التفتيشمهام بالخاثيري مكلف 

 للوقوف علىعلى الساعة التاسعة صباحا الى الثانوية التأهيلية  تساوت بالمديرية االقليمية قلعة السراغنة 

 7تخصص تدبير المقاوالت الصغرى والمتوسطة شهادة التقني العالي تحضير بأقسامسير الدراسة 

دير وكل األساتذة المكونين بأقسام و من خالل اللقاء الذي حضره الطاقم االداري وعلى رأسه السيد الم

نسجل أن الدخول المدرسي مر في ظروف جيدة وأن ( أنظر الجدول رفقته)تحضير شهادة التقني العالي 

الدراسة بهاته األقسام تسير بشكل جيد حيث أن كل التدابير اإلدارية والتربوية الالزمة أخذت من أجل 

 :كما تم تدوين المالحظات التالية 7 ذلك

 أقسامورة تخصيص األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي لميزانية لتسيير ضر -

 أو إدراج حاجياتها في الميزانية المخصصة لذلك ؛ شهادة التقني العالي تحضير

ضرورة توفير األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي بالثانوية التأهيلية تاساوت  -

 المتعلقة باآلالت العاكسة وآالت النسخ ؛ للتجهيزات

 حاجة األساتذة الى التكوين المستمر ؛ -

 7إسناد مهمة الحراسة في االمتحان الوطني إلى أساتذة أقسام تحضير شهادة التقني العالي -

 

 يريثعبد العزيز الخا:  إنجاز
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 ني العاليتحضير شهادة التق بأقسام  1131 -2017 الدخول المدرسيتتبع تقرير حول 

 بالثانوية التأهيلية ابن سينا بالقنيطرة

 

مهام بعبد العزيز الخاثيري مكلف  السيدالدخول المدرسي بأقسام شهادة التقني العالي، قام  تتبع في إطار

على الساعة العاشرة صباحا الى  2107اكتوبر  02يوم الخميس ميدانية  الجهوي بزيارة تنسيق التفتيش

لدراسة وخاصة الجانب المتعلق hانطالق  للوقوف على القنيطرةديرية االقليمية بالم سينا بنمركز ا

 7بالموارد البشرية

و من خالل اللقاء الذي حضره السيد المدير ومدير الدراسة والمكلف بشؤون الطلبة واألستاذتين المكلفتين 

صغرى والمتوسطة الذي بمواد التخصص بأقسام تحضير شهادة التقني العالي تخصص تدبير المقاوالت ال

نسجل أن الدخول المدرسي تم في ظروف عادية و أن كل ( أنظر الجدول رفقته)تم إحداثه هذه السنة 

 :التدابير االدارية و التربوية الالزمة أخذت من أجل ذلك، كما تم تدوين المالحظات التالية 

المقاوالت الصغرى  إحداث تخصص تدبير فيعدم احترام دفتر التحمالت الخاصة  المتعلق  -

 ؛777( ناسخة  –آلة عاكسة  –حواسب  –طاوالت : المعدات الديداكتيكية غير متوفرة ) والمتوسطة

ضرورة تخصيص األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سال القنيطرة لميزانية لتسيير  -

 هاته األقسام أو إدراج حاجياتها في الميزانية المخصصة لذلك ؛

متوفر فيها التبريز وذلك لتثمين التجربة المحصل عليها بهاته الة تكليف أساتذة المواد غير ضرور -

 االقسام ؛

 حاجة األساتذة الى التكوين المستمر وخاصة في االعالميات لمواكبة المستجدات في هذا الميدان ؛ -

 في هذا اليوم ؛ضعف التسجيل بالسنة االولى إال أنه سيرتفع نسبيا مع التمديد المعلن عليه   -

 مضاعفة التعريف بهذا التكوين بالجهة ؛ -

 7خلق لقاءات تواصلية مع الموجهين بالمنطقة -

 

 يريثعبد العزيز الخا:  إنجاز
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 تحضير شهادة التقني العالي بأقسام  1131 -2017 الدخول المدرسيتتبع تقرير حول 

 بالثانوية التأهيلية الليمون بالرباط

 

عبد العزيز الخاثيري مكلف  السيدالمدرسي بأقسام شهادة التقني العالي، قام الدخول  تحضير في إطار

على الساعة  2107سبتمبر  20يوم الخميس ميدانية  الجهوي بهاته األقسام بزيارة تنسيق التفتيشمهام ب

انطالق الدراسة وخاصة  للوقوف علىالعاشرة صباحا الى مركز الليمون بالمديرية االقليمية الرباط 

 7جانب المتعلق بالموارد البشريةال

و من خالل اللقاء الذي حضره السيد مدير الدراسة ومعظم األساتذة المكونين بأقسام تحضير شهادة التقني 

نسجل أن الدخول المدرسي تم في ظروف جيدة و أن كل التدابير االدارية ( أنظر الجدول رفقته)العالي

 :تم تدوين المالحظات التالية كما7 والتربوية الالزمة أخذت من أجل ذلك

ضرورة تخصيص األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سال القنيطرة لميزانية لتسيير  -

 أو إدراج حاجياتها في الميزانية المخصصة لذلك ؛ شهادة التقني العالي تحضير أقسام

تخصص السمعي حاجة ملحة الى التجهيزات الخاصة بتخصص فنون الصناعة والطباعة و -

 البصري ؛

 حاجة األساتذة الى التكوين المستمر لمواكبة المستجدات في ميدان الطباعة والسمعي البصري ؛ -

 ؛ الطباعةوصناعات الفنون مرجع التكوين الخاص بتخصص  إتمام صياغة ضرورة -

 السمعي البصري ؛إتمام مرجع التكوين الخاص بتخصص  ضرورة -

صناعات الفنون  لتخصصالعملية ياء مع المقتضيات العلمية والفيزضرورة مواءمة مقرر مادة  -

   ؛ الطباعةو

 ؛طار المرجعي للتقويم الخاص بمادة اللغة العربية تحيين اإل -

 7استمرار عملية التسجيل بالسنة االولى في ظروف عادية -

م تسند بعد ل الطباعةوصناعات الفنون ن هناك ساعتين لمادة الفيزياء الخاصة بتخصص أن نشير أو يجب 

ال يمكن  هو بما أن( السبوعساعة في ا 04)ستاذة الوحيدة في المركز تتوفر على الحصة الكاملة لكون األ

ين في إطار الساعات اإلضافية ستاذة تدريس هاتين الساعتفقد طلب من األ  ثاني ستاذألساعتين فقط إسناد 

  7ا التخصصذلك بعد إخراج مرجع التكوين لهذلى حين إيجاد حل نهائي وإ

 يريثعبد العزيز الخا:  إنجاز
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 تحضير شهادة التقني العالي بأقسام  1131 -2017 الدخول المدرسيتتبع تقرير حول 

 بالثانوية التأهيلية الفارابي بسال

 

 

عبد العزيز الخاثيري مكلف  السيدالدخول المدرسي بأقسام شهادة التقني العالي، قام  تحضير في إطار

على الساعة العاشرة صباحا  2107سبتمبر  27يوم االربعاء ميدانية  الجهوي بزيارة لتفتيشتنسيق امهام ب

انطالق الدراسة وخاصة الجانب المتعلق بالموارد  للوقوف علىالى مركز الفارابي بالمديرية االقليمية سال 

 7البشرية

تقني ين بأقسام تحضير شهادة الو من خالل اللقاء الذي حضره السيد مدير الدارسة ومعظم األساتذة المكون

ن كل التدابير االدارية أنسجل أن الدخول المدرسي تم في ظروف عادية و ( أنظر الجدول رفقته)العالي

 :كما تم تدوين المالحظات التالية 7 والتربوية الالزمة أخذت من أجل ذلك

نيطرة لميزانية لتسيير ضرورة تخصيص األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سال الق -

 أو إدراج حاجياتها في الميزانية المخصصة لذلك ؛ شهادة التقني العالي تحضير أقسام

 لى أستاذ اللغة الفرنسية وأستاذ الرياضيات ؛إحاجة الطاقم التربوي  -

 عاكسة على االقل ؛الت لى ثالث آإحاجة ملحة  -

بريز وذلك لتفاد المشكل المطروح كل سنة التسلك متوفر فيها الضرورة تكليف أساتذة المواد غير  -

وذلك  سنواتوالمتمثل في أساتذة االعالميات الثالث الذين يكلفون مؤقتا كل السنة منذ خمس 

الخبرة من جهة ستثمار ساتذة وكذا تفادي تعثر الدخول المدرسي و اتفاديا للتأثير النفسي على األ

 خرى ؛أ

 عالميات لمواكبة المستجدات في هذا الميدان؛ة في اإللى التكوين المستمر خاصإساتذة حاجة األ -

 ؛األقلبورات بيضاء على سربع أحاجة ملحة الى  -

 7ولى في ظروف عاديةاستمرار عملية التسجيل بالسنة األ -

 مبرزين والعاملينالغير ساتذة ومن أجل تثمين التجربة والخبرة المتراكمة المحصل عليهما من طرف األ

الفئة  هذهتكليف  من أجلكاديميات الجهوية للتربية والتكوين العالي فنقترح مراسلة األ بأقسام شهادة التقني

 7ساتذة حتى يتم استقرارها بهذا السلك من التكوينمن األ

 يريثعبد العزيز الخا:  إنجاز
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 تحضير شهادة التقني العالي بأقسام  1131 -2017 الدخول المدرسيتتبع تقرير حول 

 يلية الخنساء بالدار البيضاءبالثانوية التأه

 

 

مهام بعبد العزيز الخاثيري مكلف  السيدالدخول المدرسي بأقسام شهادة التقني العالي، قام  تتبع في إطار

لى إعلى الساعة الثالثة بعد الزوال  2107سبتمبر  7يوم الخميس ميدانية  الجهوي بزيارة تنسيق التفتيش

انطالق الدراسة خاصة الجانب المتعلق  للوقوف علىنفا بالدار البيضاء مركز الخنساء بالمديرية االقليمية أ

 7بالموارد البشرية

داري وعلى رأسه السيد المدير وكل األساتذة المكونين بأقسام ومن خالل اللقاء الذي حضره الطاقم اإل

جيدة وأن نسجل أن الدخول المدرسي مر في ظروف ( أنظر الجدول رفقته) تحضير شهادة التقني العالي

 :دارية والتربوية الالزمة أخذت من أجل ذلك مع تدوين المالحظات التالية كل التدابير اإل

ضرورة تخصيص األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات لميزانية  -

 لتسيير هاته األقسام أو إدراج حاجياتها في الميزانية المخصصة لذلك؛

 01)اري بمكلف بشؤون الطلبة وذلك لعدد األقسام التي تحتضنها المؤسسة دتطعيم الطاقم اإل -

 ؛( أقسام

لى أستاذ في تخصص اإلعالميات يكلف بالتدريس باإلضافة الى صيانة إحاجة الطاقم التربوي  -

 المعدات المعلوماتية ؛

 ؛( الحواسب واآلالت العاكسة)لى التجهيزات المعلوماتية إحاجة ملحة  -

 الى التكوين المستمر؛ حاجة األساتذة -

 7ولى في ظروف عاديةاستمرار عملية التسجيل بالسنة األ -

 

 يريثعبد العزيز الخا:  إنجاز
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 تحضير شهادة التقني العالي بأقسام  1131 -2017 الدخول المدرسيتتبع تقرير حول 

 بالثانوية التأهيلية الخوارزمي بالدار البيضاء

 

مهام بعبد العزيز الخاثيري مكلف  السيدأقسام شهادة التقني العالي، قام الدخول المدرسي ب تتبع في إطار

على الساعة العاشرة صباحا الى  2107سبتمبر  03يوم االربعاء ميدانية  الجهوي بزيارة تنسيق التفتيش

انطالق الدراسة وخاصة الجانب  للوقوف علىمركز الخوارزمي بالمديرية االقليمية الفدا بالدار البيضاء 

 7المتعلق بتوفر الموارد البشرية

و من خالل اللقاء الذي حضره السيد المدير المكلف بتسيير المؤسسة والسيد رئيس األشغال ومعظم 

 :التاليةتم تدوين المالحظات ( أنظر الجدول رفقته)األساتذة المكونين بأقسام تحضير شهادة التقني العالي 

البيضاء سطات لميزانية  والتكوين لجهة الدار ضرورة تخصيص األكاديمية الجهوية للتربية -

 لتسيير هاته األقسام أو إدراج حاجياتها في الميزانية المخصصة لذلك ؛

 9داري بمكلف بشؤون الطلبة خاصة أن المؤسسة تحتضن تطعيم الطاقم اإللحاجة ملحة  -

 ؛( قسما 08)تخصصات ألقسام تحضير شهادة التقني العالي  

 لى أستاذ في تخصص اللغة الفرنسية وأستاذ في تخصص الرياضيات ؛إ حاجة الطاقم التربوي -

 حاجة ملحة الى اآلالت العاكسة ؛ -

إعادة تكليف نفس األساتذة الذين درسوا بأقسام تحضير شهادة التقني العالي في  اقتراح -

ة مشكل عدم استقرار األطر التربوي يوذلك لتفاد  نوتوفر بها أساتذة مبرزالتي ال يالتخصصات 

من الحركة االنتقالية الخاصة باألساتذة  يستفيدونالعاملة بهذا السلك من التكوين خاصة أنهم ال 

نجليزية تعملن بأقسام تحضير شهادة حيث تم تعويض ثالث أستاذات مادة اللغة اإل7 المبرزين

عين التقني العالي بثالث أستاذات يعملن بالثانوي التأهيلي من طرف مدير المؤسسة غير آخذ ب

 االعتبار التجربة المهنية التي راكمنها داخل العمل بهاته األقسام ؛

 حاجة األساتذة الى التكوين المستمر؛ -

 7ولى في ظروف عاديةاستمرار عملية التسجيل بالسنة األ -

إال أنه نسجل أن الدخول المدرسي يعرف تعثرا خاصة بالنسبة للسنة الثانية التي لم يلتحق طلبتها في 

 7 2107-2108لمحددة في المقرر الوزاري المنظم للسنة الدراسية اآلجال ا

 مبرزين والعاملينالومن أجل تثمين التجربة والخبرة المتراكمة المحصل عليهما من طرف األساتذة غير 

تكليف هاته الفئة  من أجلبأقسام شهادة التقني العالي فأقترح مراسلة األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين 

 7األساتذة في بداية السنة الدراسية وقبل انطالق التكوين بأقسام تحضير شهادة التقني العالي من

  

 عبد العزيز الخاتيري:  إنجاز
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 بأقسام تحضير شهادة التقني العالي 1137 -1131 التربويتقرير حول تتبع الدخول 

 التقنية بالسطات بالثانوية التأهيلية 
 

عبد العزيز  السيدشهادة التقني العالي، قام  تحضير بأقسام 2107-2108بوي الترالدخول  تتبع في إطار

على الساعة  2107دجنبر  04يوم الخميس ميدانية  الجهوي بزيارة تنسيق التفتيشمهام بالخاثيري مكلف 

 بأقسامسير الدراسة  للوقوف علىلى الثانوية التأهيلية التقنية بالمديرية االقليمية السطات إالتاسعة صباحا 

 7تخصص تدبير المقاوالت الصغرى والمتوسطة وتأطير األساتذة العاملين بها شهادة التقني العالي تحضير

ومن خالل اللقاء الذي حضره الطاقم االداري وعلى رأسه السيد المدير وكل األساتذة المكونين بأقسام 

بهاته األقسام تسير بشكل جيد حيث نسجل أن الدراسة ( أنظر الجدول رفقته)تحضير شهادة التقني العالي 

 7 أن كل التدابير اإلدارية والتربوية الالزمة أخذت من أجل ذلك

 :األخذ بعين اإلعتبار المالحظات التاليةإلى إال أنه تجدر اإلشارة 

السطات ميزانية -ضرورة تخصيص األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء -

 شهادة التقني العالي أو إدراج حاجياتها في الميزانية المخصصة لذلك؛تسيير أقسام تحضير 

السطات بالثانوية التقنية -ضرورة توفير األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء -

 التجهيزات المتعلقة باآلالت العاكسة وآالت النسخ؛

 7لى التكوين المستمرإحاجة األساتذة  -

 .وأستاذة في مواد التخصص و اللغات اأستاذ 11أطير التربوي فقد تم تأطير ما فيما يخص التأ -

  عبد العزيز الخاثيري: إنجاز 
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 بأقسام تحضير شهادة التقني العالي 1137 -1131 التربويتقرير حول تتبع الدخول 

  محمد الخامس بالصويرةبالثانوية التأهيلية 
 

 

عبد العزيز  السيدشهادة التقني العالي، قام  تحضير أقسامب 2107-2108التربوي الدخول  تتبع في إطار

على الساعة  2107دجنبر  21يوم االربعاء ميدانية  الجهوي بزيارة تنسيق التفتيشمهام بالخاثيري مكلف 

سير الدراسة  للوقوف علىالتاسعة صباحا الى الثانوية التأهيلية محمد الخامس بالمديرية االقليمية الصويرة 

تخصص التدبير السياحي وتأطير األساتذة العاملين بها وكذا ترسيم  شهادة التقني العالي حضيرت بأقسام

 7أحد األساتذة مبرزين

ومن خالل اللقاء الذي حضره الطاقم االداري وعلى رأسه السيد المدير وكل األساتذة المكونين بأقسام 

دراسة بهاته األقسام تسير بشكل جيد حيث نسجل أن ال( أنظر الجدول رفقته)تحضير شهادة التقني العالي 

 7 أن كل التدابير اإلدارية والتربوية الالزمة أخذت من أجل ذلك

 :المالحظات التالية االعتباراألخذ بعين إلى إال أنه تجدر اإلشارة 

ضرورة تخصيص األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي ميزانية تسيير أقسام  -

 ة التقني العالي أو إدراج حاجياتها في الميزانية المخصصة لذلك؛تحضير شهاد

ضرورة توفير األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة مراكش آسفي بالثانوية التأهيلية محمد  -

 الخامس للتجهيزات المتعلقة بقاعة اإلعالميات؛

 حاجة األساتذة الى التكوين المستمر؛ -

 7مبرزينالغير ه األقسام وذلك بتكليف األساتذة تربوي بهاتالطاقم ال استقرارالحرس على  -

 .أساتذة وترسيم أستاذ واحد 6يخص التأطير التربوي فقد تم تأطير ما فيماأ -

 عبد العزيز الخاثيري: إنجاز
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Rapport de visite de centre de formation de BTS 

Lycée prince Moulay Abdellah Sidi kacem 

Dans le cadre du suivie de la rentrée scolaire 2017-2216, notamment l’évolution de l’opération des  
d’inscriptions en première année des classes BTS ; une visite a été effectuée par les chargés 
d’inspections  du cycle de formation BTS Mr Mohammed Lamrhari et Mr Youssef Baala au centre de 
formation Lycée prince Moulay Abdallah Sidi-Kacem 

Cette visite nous a permis de relever le constat suivant : 
 
Date 28/09/2017 

Centre de formation Lycée prince Moulay Abdallah 
AREF Rabat-Salé-Kenitra 
DP Sidi-Kacem 

Réunion de travail Présents :  
Les 2 inspecteurs 
Directeur du centre 
Directeur des études 
Coordonateurs des filières ELT et CG 
 

Filières ELT 
 

CG 

Nombre d’inscrits 10 
 

05 

Listes en cours 250 550 

Sources de 
problème 

 Manque de compagne d’orientation 

 Manque d’accès à l’internat (internat en cours de rénovation) 
 Candidats sélectionnés provenant de la ville de Béni-Mellal  

réclament l’accès à l’internat 
 Problèmes de gestion des salles entre le lycée et BTS 
 Emplacement du centre de formation non attractif 

 

Solutions proposées  Donner la main au centre pour la gestion des inscriptions 
 Réserver des salles pour la filière CG 
 Assurer l’accès à l’internat aux étudiants du BTS 
  Octroyer la gestion du budget autonome au centre par l’AREF 

Conclusion et 
recommandations 
des inspecteurs 

 Assurer l’accès  à l’internat surtout pour les étudiants BTS 

 
 

Signés par: 

Youssef Baala                                                                                                   Mohammed Lamrhari  
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Rapport de visite de centre de formation de BTS 

Lycée Moulay Ismail Meknès 

Dans le cadre du suivie de la rentrée scolaire 2017-2216, notamment l’évolution de l’opération des  
d’inscriptions en première année des classes BTS ; une visite a été effectuée par les chargés 
d’inspections  du cycle de formation BTS Mr Mohammed Lamrhari et Mr Youssef Baala au centre de 
formation Lycée Moulay Ismail de Meknès. 

Cette visite nous a permis de relever le constat suivant : 
 

Date 26/09/2017 

Centre de formation Lycée Moulay Ismail 

AREF Fès- Meknès 
DP Meknès 

Réunion de travail Présents :  
Les 2 inspecteurs 
Directeur du centre 
Directeur des études 
Coordonateurs des filières DSI ,MA et productique 
 

Filières DSI MA PME Productique  

Nombre d’inscrits 28 11 30 17  

Listes en cours 01 00 00 00  

Sources de 
problème 

 Bassin de recrutement restreint pour les branches mécaniques(bac 
STM-STE et bac PRO) 

 Manque de compagne d’orientation 

 Manque d’accès à l’internat malgré les places disponibles. 

 Concurrence avec d’autres formations similaires EST et ISTA 

 Problème d’enseignement du savoir informatique de gestion pour la 
filière PME 

Solutions proposées  Adoption d’un écrit qui assure l’accès à l’internat pour les étudiants 
BTS   

 Ajout d’un champ numéro de téléphone des candidats dans 
l’interface affichant les listes pour faciliter l’information des candidats 
sélectionnés par le centre 

Conclusion et 
recommandations 
des inspecteurs 

 Assurer l’accès  à l’internat surtout pour la filière à centre unique 
maintenance automobile 

 
 

Signés par: 

Youssef Baala                                                                                                   Mohammed Lamrhari   
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Rapport de visite de centre de formation de BTS 

Lycée technique  Fès 

Dans le cadre du suivie de la rentrée scolaire 2017-2018, notamment l’évolution de l’opération des  
d’inscriptions en première année des classes BTS ; une visite a été effectuée par les chargés 
d’inspections  du cycle de formation BTS Mr Mohammed Lamrhari et Mr Youssef Baala au centre de 
formation lycée technique de Fès 

Cette visite nous a permis de relever le constat suivant : 
 

Date 25/09/2017 

Centre de formation Lycée technique 

AREF Fès- Meknès 

DP Fès 

Réunion de travail Présents :  
Les 2 inspecteurs 
Directeur du centre 
Directeur des études 
Coordonateurs des filières DSI et SE 
 

Filières DSI SE TC MT CG 

Nombre d’inscrits 29 25 09 22 23 

Listes en cours 01 00 00 00 00 

Sources de 
problème 

 Problème technique du portail e BTS 

 Manque des fonctionnalités pour web master 

 Différences entre la liste publique et la liste administrative 

 Manque des coordonnées des étudiants (Téléphone, email,) 

 Manque d’une nomination de la commission des préinscriptions par l’ 
AREF 

 

Solutions proposées  Revoir l’utilisation du site pour les inscriptions 

 Visualiser les coordonnées des étudiants (email téléphone) pour 
faciliter la communication 

 Octroyer un budget par l’AREF avec une gestion autonome du centre 

 Nomination et indemnisation de la commission du préinscriptions  

Conclusion et 
recommandations 
des inspecteurs 

 Donner la main au centre pour gérer les inscriptions 
 

 
 

Signés par: 

Youssef Baala                                                                                                   Mohammed Lamrhari  
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Rapport de visite du centre de formation BTS 

Lycée Mohammed V Essaouira 

 

Dans le cadre du suivi de la rentrée scolaire 2017-2018 et de titularisation des enseignants stagiaires 
une visite a été effectuée par les chargés d’inspections  des classes préparatoires du BTS Mr 
Mohammed Lamrhari et Mr Youssef Baala au centre de formation lycée Mohammed V Essaouira. 

 
Date 25&26/10/2017 
Centre de formation Lycée Mohammed V Essaouira. 
AREF Marrakech Safi 
DP Essaouira 
Filière DSI  MT 
Nombre d’inscrits  23  16 

Sources de problèmes 

 
-  Problèmes techniques du site e-BTS,  
-saturation du marché d’emploi pour les lauréats de la filière MT 
-problème d’accès à l’internat pour les étudiants du BTS 
-Manque d’un budget spécifique pour les classes préparatoires du BTS 
 

Solutions proposées  

- Donner la main au centre pour la gestion des inscriptions 
- possibilité d’accès des étudiants à l’internat.  
-remplacer la filière MT par une autre filière répondant au tissu 
économique de la région.  
-Octroyer une ligne budgétaire réservée aux classes préparatoires du BTS 

Titularisation des 
enseignants du pole 
génie électrique et 

informatique 

 Nom et prénom  SOM       Grade 

Hamza ghiyati jbari    Prof second cycle 

inspection des 
enseignants du pole 
génie électrique et 

informatique 

Ismail Kouza           1593414        Prof second cycle 

Maskoub khadija     171872  Prof de second cycle 

 

 

 

Signés par: 

Youssef Baala                                                                                                   Mohammed Lamrhari  
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Rapport de visite du centre de formation BTS 

Lycée Errazi El-Jadida 

Dans le cadre du suivi de la rentrée scolaire 2017-2018 et de titularisation des enseignants stagiaires 
une visite a été effectuée par les chargés d’inspections  des classes préparatoires du BTS Mr 
Mohammed Lamrhari et Mr Youssef Baala au centre de formation lycée Errazi El-Jadida. 

 
Date 4-5/10/2017 
Centre de formation Lycée Errazi El-Jadida 
AREF Casablanca Settat 
DP El-Jadida 
Filière ESA Productique CG MC 
Nombre d’inscrits  24 10 25 24 

Sources de problèmes 

-  Manque de compagne d’orientation  
- faible taux de réussite dans l’examen de passage de première année 
- Problèmes techniques du site e-BTS,  
- faible bassin de candidature des classes de baccalauréat STM pour la 
filière productique 
-problème d’accès à l’internat pour les étudiants du BTS 
 

Solutions proposées  

- Donner la main au centre pour la gestion des inscriptions 
- possibilité d’accès des étudiants à l’internat.  
-revoir les conditions de réussite dans l’examen de passage 

Titularisation des 
enseignants du pole 

génie mécanique 

 Nom et prénom SOM Grade 

Kessou Abdelghafour  Professeur agrégé de 
l’enseignement 
secondaire qualifiant 

inspection des 
enseignants du pole 
génie electrique ei 

infomatique 

 Nom et prénom SOM Grade 

trady nadia 1545017 Professeur 

agrégé 

 

signés par: 

Youssef Baala                                                                                                   Mohammed Lamrhari  
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Rapport de visite du centre de formation BTS 

Lycée Al Khawarizmi Casablanca 

Dans le cadre du suivi de la rentrée scolaire 2017-2216, notamment l’évolution de l’opération des  inscriptions 
en première année des classes BTS  et de titularisation des enseignants stagiaires une visite a été effectuée par 
les chargés d’inspections  des classes préparatoires du BTS Mr Mohammed Lamrhari et Mr Youssef Baala au 
centre de formation lycée Al Khawarizmi Casablanca 

 

Date 10-11-12/10/2017 
Centre de formation Lycée Al Khawarizmi Casablanca 
AREF Casablanca Settat 
DP Casablanca Mers Sultan 
Filière 

ELT ESA Productique mouliste SRI SE 
Bâtim

ent 
TC MPC 

Nombre d’inscrits  29 29 26 17 25 24 30 29 9 

Sources de problèmes 

-  Manque de compagne d’orientation pour la filière MPC  
- Manque d’une ligne téléphonique et d’une connexion internet pour le 
directeur d’étude 
- Manque de ressources humaines assistant le directeur d’études  dans ces 
taches multiples. 
- Manque d’aménagement et d’équipement du laboratoire du génie mécanique  
-  Difficulté de poursuite des études supérieures 
- Problèmes techniques du site e-BTS,  
 

Solutions proposées  

- Donner la main au centre pour la gestion des inscriptions 
- prolongement ou changement de la date des préinscriptions des élèves au site 
e BTS, après les résultats du bac.  
-l’aménagement et l’équipement du laboratoire de génie mécanique 

Titularisation des 
enseignants du pole 

génie mécanique 

 Nom et prénom SOM Grade 

Lakhal Ismail 1758511 Professeur de l’enseignement 
secondaire qualifiant 

Elaouni Yassine 1758508 Professeur de l’enseignement 
secondaire qualifiant 

Rboh Jaouad 1758507 Professeur de l’enseignement 
secondaire qualifiant 

Faouzi Abderahmane 1758506 Professeur de l’enseignement 
secondaire qualifiant 

Titularisation des 
enseignants du pole 
génie électrique et 

informatique  

 Nom et prénom SOM Grade 

AHMED BIROUK --- Professeur de l’enseignement 
secondaire qualifiant 

LOULIJAT 
ABDESSAMAD 

---- Professeur de l’enseignement 
secondaire qualifiant 

 
Signés par: 

Youssef Baala                                                                                                   Mohammed Lamrhari  
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Rapport de visite du centre de formation BTS 

Lycée Al Khawarizmi Safi 

 

Dans le cadre du suivi de la rentrée scolaire 2017-2018 et de titularisation des enseignants stagiaires 
une visite a été effectuée par les chargés d’inspections  des classes préparatoires du BTS Mr 
Mohammed Lamrhari et Mr Youssef Baala au centre de formation lycée Al Khawarizmi Safi. 

 
Date 27/10/2017 
Centre de formation Lycée Al Khawarizmi Safi 
AREF Marrakech Safi 
DP Safi 
Filière CPI TC SE SRI 
Nombre d’inscrits  24 10 25 24 

Sources de 
problèmes 

-  Manque de compagne d’orientation  
-  Problèmes techniques du site e-BTS,  
-revoir la filière TC 
-problème d’accès à l’internat pour les étudiants du BTS 
-Manque d’un budget pour les classes de BTS 
 

Solutions proposées  

- Donner la main au centre pour la gestion des inscriptions 
- possibilité d’accès des étudiants à l’internat.  
-remplacer la filière TC par une autre filière du pole économie.  
-Octroyer une ligne budgétaire réservée aux classes préparatoires du BTS 

Titularisation des 
enseignants du pole 

génie mécanique 

 Nom et prénom SOM Grade 

CHERRAFI MOHAMMED 1913054 Professeur  de 
l’enseignement secondaire 
qualifiant 

TRICHEN MOHAMED - Professeur agrégé de 
l’enseignement secondaire 
qualifiant 

Titularisation des 
enseignants du pole 
génie électrique et 

informatique 

 Nom et prénom SOM Grade 

M’BARKI Zakaria 
 

---- Professeur 

agrégé 

 

 

 EL MAAZOUZI Ayoub 1913055 Professeur 

agrégé 

inspection des 
enseignants du pole 
génie électrique et 

informatique 

JEMRANI ABDELFATTAH 1725519 Professeur de 

second cycle 

Signés par: 

Youssef Baala                                                                                                   Mohammed Lamrhari  
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Rapport de visite de centre de formation de BTS 

Lycée Ibn Sina Kénitra 

Dans le cadre du suivie de la rentrée scolaire 2017-2216, notamment l’évolution de l’opération des  
d’inscriptions en première année des classes BTS ; une visite a été effectuée par les chargés 
d’inspections  du cycle de formation BTS Mr Mohammed Lamrhari et Mr Youssef Baala au centre de 
formation Lycée Ibn Sina Kenitra 

Cette visite nous a permis de relever le constat suivant : 
 

Date 28/09/2017 

Centre de formation Lycée Ibn Sina 

AREF Rabat-Salé-Kenitra 
DP Kenitra 

Réunion de travail Présents :  
Les 2 inspecteurs 
Directeur du centre 
Directeur des études 
Coordonateurs des filières BTS 
 

Filières DSI SE CPI MI PME(création 
2017) 

Nombre d’inscrits 17 05 09 07 10 

Listes en attente  15 hors site pour toutes les filières 

Sources de 
problème 

 Ouverture d’une nouvelle école supérieure de technologie EST à 
Kenitra  pour les filières industrielles (Electronique Embarquée pour 
l’Automobile, Informatique Industrielle et Systèmes Automatisés) 162 
places disponibles 

 Manque d’accès à l’internat (internat occupés par les élèves d’autres 
établissements) places disponibles 470, élèves du lycée 64 et 406 
places occupés par les élèves d’autres établissements 

 Concurrence  avec les ISTA surtout après l’octroi des bourses pour les 
étudiants de ISTA 

 Blocage du l’accès au  site e-BTS  du 02-09-2017 au 14-09-2017 
 Manque de la nomination de la commission de sélection par le 

directeur de l’AREF 
 

Solutions proposées  Donner la main au centre pour la gestion des inscriptions 
 Assurer l’accès à l’internat aux étudiants du BTS 
  Octroyer la gestion du budget autonome au centre par l’AREF 

Conclusion et 
recommandations 
des inspecteurs 

 Assurer l’accès  à l’internat pour les étudiants BTS 

Signés par: 

Youssef Baala                                                                                                   Mohammed Lamrhari  
 


