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 تقديم
 

التنمية االقتصادية  أحد أهم المداخل التي يراهن عليها المغرب من أجل الدفع بقاطرة يشكل التعليم التقني

واالجتماعية، بالنظر إلى إسهامه المباشر في االستجابة للحاجة المتنامية للكفاءات التقنية القادرة على مواكبة 

  .لحاجيات سوق الشغل االستجابةاإلقالع االقتصادي و 

ضرورة  على كدمن خالل الخطب الملكية السامية التي ما فتئت تؤ ،صبرز أهمية هذا التكوين على الخصووت

عنه لتعزيز مسلسل التنمية،  اسبيال ال غن ،بناء مجتمع المعرفة وجعل تكوين العنصر البشري وتأهيله تأهيال عاليا

 نسيجهافي  لصغرى والمتوسطة تلعب دورا كبيراالذي تشهده المملكة والذي أصبحت فيه المقاوالت ا

 .وتكنولوجيا تقنيا مؤهلة أطر من باتالحاجيات والمتطل ارتفاع إلى دفع ما وهذا االقتصادي،

 2991/2991الوزارة منذ الموسم الدراسي  أحدثتهاشهادة التقني العالي التي  من أهم مكونات التعليم التقني،و

م تعميمها بعد ذلك وبصفة تدريجية على باقي تلتربية والتكوين في أربع تخصصات ببعض األكاديميات الجهوية ل

إلى  عددها اآلنصل ليلتربية والتكوين مع إحداث تخصصات جديدة ظهرت الحاجة إليها األكاديميات الجهوية ل

 .مركزا على الصعيد الوطني 33تخصصا موزعة على  11

على تتبع السير الدراسي  ،تعمل الجهات المعنية بالوزارة، عن كثب التكوينيبهذا السلك  التكوينوضمانا لجودة 

شهادة التقني العالي حيث يتم إنجاز تقارير عن كل العمليات المنجزة ثم بالمراكز المحتضنة ألقسام تحضير 

 .تضمين مجمل التقارير في تقرير سنوي

 :إلى المحاور الرئيسية التالية  2018-2019ويتطرق التقرير السنوي لهذا الموسم 

 التعريف بأقسام تحضير شهادة التقني العالي ؛ 

 ؛ 2018-2019دراسي المعطيات الخاصة بالمسجلين بالموسم ال 

 المعطيات الخاصة باألطر التربوية ؛ 

  العالي؛تتبع خريجي شهادة التقني 

  2018نتائج امتحان التخرج لنيل شهادة التقني العالي لدورة ماي. 
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 شهادة التقني العالي تحضير  تعريف بأقسامال

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

 .وعلميةمهنية التي تتوفر على مؤهالت تقنية  المتوسطة

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

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

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

 نسبةبالتخصصات وباقي  %27بنسبة  بشقيها التجاري والصناعي (1122-1122منذ الموسم التربوي )

  .حضير شهادة التقني العاليلولوج أقسام ت لترشيحالمنظمة ل السنويةالوزارية  المذكرةحسب  17%

 :حيثبعض خصوصيات هذا التكوين من  نقدم فيما يليو

 الجغرافيو التوزيع القطاعي 

 التأطير التربوي واإلداري  

 والمراقبة التربوية التأطير 

 لهذا السلك التكويني اإلطار القانوني والتنظيمي 

 التوزيع القطاعي

علوى الشوكل  تتووزعتخصصوا  11تشومل قطاعوات  إلوى أربوع لعواليشوهادة التقنوي اينقسم التكووين بأقسوام تحضوير 

 : التالي

  تخصصا  12 :                  القطاع الصناعي 
 تتخصصا 11 : التكنولوجي والمعلوماتى   القطاع 
  تخصصات 10 :        الخدماتيوالقطاع التجاري 
  تتخصصا 11 :                   القطاع الفني 

 
 حسب القطاع التخصصات توزيع: 1 شكل
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 التوزيع الجغرافي

زاالعموومي  ملتعليمنهوا بوا 33مركوزا  34موزعوة علوى  تخصصوا 11حاليوا هذا النووع مون التكووين يشمل   ومرك

اء البيضدالداا  بالمديريوة اإلقليميوة بأنفوا باألكاديميوة الجهويوة للتربيوة و التكووين لجهوة  ،الخصوصويلتعليم بواواحدا 

 .سطات

جهوية للتربية ال اتكاديميعلى جميع األملكة ملا لجهات الجديد الترابيحسب العمومي  مالتعلي تتوزع مراكزو

 : والخريطة التاليين ينوفقا للجدول والتكوين

 التخصصات  عدد  عدد المراكز للتربية والتكوين لجهة األكاديمية الجهوية

 2 1 واد الذهب الااخلة 

 2 1 ية الحمراءالساقالعيون 

 1 1 واد نونكلميم 

 9 3 سوس ماسة 

 11 6 آسفيمراكش 

 2 2 بني مالل خنيفرة

 22 4 سطااتالبيضاء الاا  

 11 4 القنيطرةالرباط سال 

 13 4 مكناسفاس 

 1 2 تافياللت د عة

 6 3 الحسيمة طنجة تطوان

 7 2 الشرق

 22 33 المجموع

 حسب الجهاتالتخصصات و المراكزتوزيع :  1جدول 

 

البيليا فيتواجد بالمديرية اإلقليمية الدار البيضاء أنفا التابعة لألكاديمية كز التعليم الخصوصي أما بالنسبة لمر

 .الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات
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 حسب جهات المملكةالعمومي  مالتعلي مراكز ثيلية لتوزيعخريطة تم:  2 شكل
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  إلاداري و التأطير التربوي 

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

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

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

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

  .الحاالت

  املراقبة التربويةو  التأطير 

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

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

 فيالتكل في شأن 1127دجنبر  1بتاريخ  201/21وزارية رقم المذكرة الوفق تم فقد وين بهذه األقسام، التك

 :تعيين ثالثة مفتشين تربويين كما يلي  بمهام تنسيق التفتيش الجهوي بأقسام تحضير شهادة التقني العالي

  الهندسة الكهربائية ؛في تخصصات  ( 2) منصب 

  لهندسة الميكانيكية ؛ا تخصصات في( 2)منصب 

 تدبيروالهندسة االقتصاد  تخصصات في (2) منصب. 

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

عموموا فو ن و. لهوذا السولك للووزارةوإنما تضاف إليها مهام أخرى قد تتطلبها الحاجات التربويوة  ،أسفلهتم تسطيره 

بملووف شووهادة التقنووي العووالي،  المعنيوةجانووب المصووالح المركزيووة  يضووطلع بمهمووة التنسوويق والعمول إلووىهوذا الجهوواز 

 . التكوينللمساهمة في جميع العمليات والتدابير التي تروم االرتقاء بهذا النوع من 

 : ما يلي فيالمهام األساسية الموكولة للمكلفين بمهام التفتيش بأقسام تحضير شهادة التقني العالي ويمكن إجمال 

 تربوية والتخطيطمجال القيادة ال

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

 ؛ وأهدافها في مجال شهادة التقني العالي

 ؛ المساهمة في بناء التصورات وإعداد المشاريع وفق متطلبات الوزارة 

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

  ؛  الطلبةوالمكونون والمراكز  :المستوياتاإلسهام في تطوير وتحسين عمليات التقويم على مختلف 

 في هذا المجال إنجاز الدراسات واألبحاث التربوية . 
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 مجال املناهج 

  ؛ راجع التكوينالجديدة وفق المسطرة المتضمنة بم التخصصاتاإلشراف على إرساء 

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

 ؛ تنسيق عملية مراجعة وتحيين مراجع التكوين 

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

 ؛ اللجن التقنيةالمشاركة في و  إعداد دفتر التحمالت من التقني العالي

  تحضير األطر المرجعية للتقويم الخاصة بهذا النوع من التكوينالمساهمة في. 

 مجال التكوين

  إعداد برامج التكوين المستمر لفائدة األطر التربوية ؛ 

  المستمر لفائدة األطر التربويةالمساهمة في التكوين. 

 مجال التقويم

 العمليات المرتبطة بتنظيم وإجراء امتحان التخرج لنيل شهادة التقني العالي تتبع واإلشراف على جميعال. 

 مجال التأطير واملراقبة 

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

 مراكز ؛الومراقبة وتقويم عمل األطر التربوية العاملة ب تأطير 

  ؛ لمراكز تحضير شهادة التقني العالية حسن التدبير التربوي مراقب 

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

 ؛ لكل مادة

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

 ...(.التوجيهاتو الدالئلوالمذكرات )

 
المكلفين بمهام تنسيق من طرف تم القيام بزيارات ، 1122 دجنبرشهر نهاية إلى حدود ووفي هذا المجال 

من مجموع المراكز المحتضنة ألقسام  % 21، ما يمثل (اكزمر 11) المراكزثلثي ما يفوق لالتفتيش الجهوي 

 : وذلك (تقارير الزيارات المرفقةأنظر )على الصعيد الوطني تحضير شهادة التقني العالي 

ببعض  سباب ضعف التسجيالتلوقوف على أشهادة التقني العالي والتتبع الدخول المدرسي بأقسام تحضير  -

  .التأهيلية ابن سينا بالقنيطرة الثانويةو يدي قاسماألمير موالي عبد هللا بسالثانوية التأهيلية ك مؤسسات التكوين
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المراكز ذات اإلحداثات الجديدة و ية التأهيلية المغرب الكبير بخريبكةواكز المحدثة كالثانالمر لمواكبة ومصاحبة -

 .والتقنية بورززات كالثانوية التأهيلية التقنية بشيشاوة والتنقية بتازة

لية نتقافي إطار الحركة اال تأطير ومراقبة األساتذة الجدد الذين تم تعيينهم بأقسام تحضير شهادة التقني العاليل -

والثانوية التأهيلية الخنساء بالدار البيضاء والثانوية التأهيلية التقنية  كالثانوية التأهيلية الخوارزمي:  1122لسنة 

 منها (. أستاذا 19زيارة تفنيش لما يفوق ) موالي إسماعيل بمكناسبفاس والثانوية التأهيلية 

المهدي بن بركة  التأهيلية كل من الثانوياتبالي أساتذة للتدريس بأقسام تحضير شهادة التقني الع 1ترسيم ل -

 .مي بالدار البيضاء والتقنية بفاسبوجدة والخوارز

 إلاطار القانوني والتنظيمي
 

 

تنظيمية أقسام تحضير شهادة التقني العالي بنصوص  تخصصاتبمختلف  والتقويمسة االدر الولوج وكذا نظمي

بالجريدة الرسمية رقم  1121نونبر  10بتاريخ  ادر الص 2112.21القرار الوزاري رقم على رأسها و

كمذكرة  زارية منظمة لهذا التكوين يتم تحيينها كل سنةبمذكرات ووكذا ، 1121يناير  21بتاريخ  0220-21

عبر البوابة  1122مايو  17بتاريخ   091x18الترشيح  لولوج أقسام تحضير شهادة التقني العالي تحت رقم

والمذكرة الوزارية المنظمة للحركة  ، bts.men.gov.ma-https://e هذا السلك االلكترونية الخاصة ب

مراسلة تنظيم الحياة كذا و 1122يونيو  7بتاريخ  190*22االنتقالية الخاصة باألساتذة المبرزين تحت رقم 

 .1122يونيو  0خ المدرسية بأقسام تحضير شهادة التقني العالي بتاري

 9102-9102مستجدات الدخول التربوي 
 

تم اعتماد  e-BTSتتميما للخدمات المقدمة بالبوابة االلكترونية الخاصة بأقسام تحضير شهادة التقني العالي 

بأقسام تحضير شهادة التقني العالي وجاء  تدبير الحياة المدرسية وتكييف منظومة مسار لتدبير العمليات المرتبطة ب

االستراتيجية لإلصالح الرؤية  تنفيذإلى  إطار تنزيل المشاريع المندمجة للوزارة الرامي  هذا اإلجراء في

 . ، والمتعلقة بتقوية نظام المعلومات للتربية والتكوين1127-1111

https://e-bts.men.gov.ma/
https://e-bts.men.gov.ma/
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 9102-9102الخريطة املدرسية و  عامة معطيات إحصائية
 

 

التسجيل عبر ب 1122-1129 التربوي عالي برسم الموسمالترشيح لولوج أقسام تحضير شهادة التقني ال تم

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

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

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

فوي لووحظ تودني  1122-1129برسوم سونة بأقسام تحضير شهادة التقنوي العوالي  من خالل تتبع الدخول التربويو

 :ات التالية تخصصالبخصوصا عدد المسجلين 

 تقنيات الكهرباء بالثانوية التأهيلية األمير موالي عبد هللا بسيدي قاسم ؛  -

 تطوير نظم اإلعالم بالثانوية التأهيلية ابن سينا بتاونات ؛ -

ليصول العودد اإلجموالي لطلبوة  30أما بالنسبة للتعليم الخصوصي فقد بلغ عدد المسوجلين بالسونتين األولوى والثانيوة  

 . بالتعليم العمومي والخصوصي طالبة وطالبا 4562 التكويني هذا السلك

ويالحظ من خالل الجدول أسفله أن هناك شبه استقرار في عدد الطلبة المتابعين لهذا السلك التكويني، مموا يتطلوب 

أو إحوداث تخصصوات جديودة  البحث في سبل تطويره خاصة ببعض التخصصات التي تعورف ارتفاعوا فوي الطلوب

 .المهنيةتماشيا مع البكالوريا 

بالنسوبة  عرف عدد الطلبة المسوجلين بالسونتين األولوى والثانيوة بأقسوام تحضوير شوهادة التقنوي العواليولإلشارة فقد 

طالبووة وطالبووا  1111حيووث انتقوول  موون  1122-1121 وات األربووع األخيوورةخووالل السوون تدبوودبا للتعلوويم العمووومي

بووا بووالتعليم العمووومي فووي الموسووم الدراسووي طالبووة وطال  1221إلووى صوول لي 1121-1121بالموسووم التربوووي 

أي بزيووادة  طالبووا وطالبووة 4532فقوود تووم تسووجيل  1122 -1129، أمووا بالنسووبة للموسووم الحووالي 1122-1122

 . % 8تقارب 

 
 2018-2113 بالتعليم العمومي تطور أعداد الطلبة المسجلين:  3 شكل

 

https://e-bts.men.gov.ma/
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  9102-9102 نيلتكو خريطة ا
في  العموميأقسام تحضير شهادة التقني العالي بالنسبة للتعليم  عدد الطلبة المسجلين بجميع تخصصات فعر

الموسم الدراسي رسم ب  اوطالب طالبة   1221من  انتقل   حيث ارتفاعا 1122-1129الموسم الدراسي 

ية والتكوين لجهة بكل من األكاديميات الجهوية للترب % 10يقدر ب بارتفاعأي  4532إلى  1122-1122

  .مراكش آسفيدرعة تافياللت والشرق ثم الرباط سال القنيطرة وطنجة تطوان الحسيمة و

األكاديميات الجهوية للتربية شكل متفاوت بين هذا السلك التكويني بالمسجلين بالسنة األولى من وتتوزع أعداد 

 : المبيان التاليينهو مبين في الجدول وبالمملكة كما  والتكوين
 

 مجموع الطلبة المسجلين عدد التخصصات عدد المراكز األكاديمية الجهوية

الذهب  يالداخلة واد  1 2 52 

الساقية الحمراء العيون  1 2 55 

 30 1 1 كلميم واد نون

 264 9 3 سوس ماسة 

آسفيمراكش   6 15 448 

 56 2 2 بني مالل خنيفرة

 602 20 4 الدار البيضاء سطات

قنيطرة الرباط سال ال  4 15 395 

 203 7 2 الشرق

 164 6 3 طنجة تطوان الحسيمة

مكناسفاس   4 12 350 

 150 4 2 درعة تافياللت

 2769 22 33 المجموع

 الجهوية حسب األكاديميات بالسنة األولى توزيع الطلبة المسجلين:  2جدول 

 
 حسب األكاديميات بالسنة األولىالمسجلين  يع الطلبةتوز: 4 شكل
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   توزيع الطلبة املسجلين حسب الجنس
  4532موا مجموعوه  المسجلين بالسونتين األولوى والثانيوة مون أقسوام تحضوير شوهادة التقنوي العواليالطلبة عدد بلغ 

موون العوودد  %53ل طالبووا وهووو مووا يمثوو 1190منهووا  1122-1129الدراسووي الحووالي الموسووم طالبووة وطالبووا ب

  .من المسجلين لهذا الموسم التربوي %47  هو ما يمثلطالبة و 1212 اإلجمالي للمسجلين مقابل

 
 

 

 النسبة المئوية مجموع المسجلين السنة الثانية السنة األولى  

 53 2396 912 1484 عدد الذكور 

 47 2127 842 1285 عدد اإلناث

 100 4532 1754 2769 المجموع
 

 حسب الجنس والثانية بالسنة األولىتوزيع الطلبة المسجلين :  3 جدول

 

 

 

 
 حسب الجنس الثانيةو بالسنة األولىتوزيع الطلبة المسجلين :  5 شكل

  



04 

 

  حسب نوع البكالوريا بالسنة ألاولى توزيع الطلبة املسجلين
 

عملت الوزارة على توسيع التسجيل بأقسام تحضير شهادة التقني  1112-1112التربوي  الدخول انطالق منذ

 حيث خصص ،التخصصاتباقي  إلى إضافة التعليم التقني بمسالك وجه حاملي شهادة البكالورياالعالي في 

 .لباقي المسالك بالنسبة % 17 و بالنسبة للمسالك التقنية %27حصيص بنسبة  

لطلبة المسجلين حيث يالحظ أن نسبة ا نوع الباكالوريايان أسفله توزيع المسجلين حسب المبجدول وويبين ال

علوم والالتكنولوجيات الميكانيكية والعلوم و والتكنولوجيات الكهربائية العلومفي  يا التقنيةرلواكالحاصلين على البا

 .لباقي التخصصات % 12 مقابل % 79 بلغت المهنية يا رلواكوالبا المحاسبةاالقتصادية و
 

 النسبة عدد المسجلين بالسنة األولى مسالك البكالوريا

التكنولوجيات الميكانيكيةالعلوم و  431 15,57 

التكنولوجيات الكهربائيةالعلوم و  503 18,17 

 23,00 637 العلوم االقتصادية

 28,46 788 العلوم الفيزيائية

 1,70 47 العلوم الرياضية

ضاألرعوم الحياة و  194 7,01 

 1,55 43 الباكالوريا الدولية

 2,38 66 الباكالوريا المهنية

 0,14 4 اآلداب

 0,14 4 العلوم الزراعية

 1,88 52 تخصصات أخرى

 100,00 2769 المجموع
 توزيع الطلبة المسجلين بالسنة األولى حسب نوع البكالوريا : 4 جدول

 

 
  نوع البكالورياحسب  ألولىبالسنة اتوزيع الطلبة المسجلين :  6 شكل
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  حسب التخصصات بالسنة ألاولى توزيع الطلبة املسجلين
 في مختلف 1122-1129برسم الموسم التربوي  ة وطالبطالب 1209 بالسنة األولى عدد الطلبة المسجلين بلغ

 الجدوليبين و ،1122-1122مقارنة مع الموسم الدراسي   %22أي بارتفاع  (تخصصا 11)التخصصات 

 : التخصصاتهؤالء الطلبة حسب  التالي توزيع

 بالسنة األولى  عدد الطلبة المسجلين عدد المراكز التخصصات

 373 02 تابير المقاوالت الصغرى والمتوسطة

 332 01 المحاسبة والتسيير

 144 4 التابير التجا ي

 55 3 التابير السياحي

 31 3 التسيير اإلدا ي

 75 3 تقنو تجا ي

 316 02 ظم اإلعالمتطويرن

 231 8 األنظمة والشبكات المعلومياتية

 111 4 الوسائط المتعادة وتصميم مواقع الويب

 226 8 األنظمة الكهروبية

 54 4 تقنيات الكهرباء

 133 5 الكهروحيليات النظم اآللية

 131 5 اإلنتاجياتية

 127 5 ابتكا  المنتوج الصناعي

 56 3 البناء

 31 0 الطاقية

 22 0 الصيانة الصناعية

 31 0 صيانة السيا ات

 25 0 السمعي البصري

 25 0 فنون وصناعة الطباعة

 25 0 القالبية

 21 0 المواد اللانية والمركبة

 2763 33  المجموع
 عدد الطلبة المسجلين بالسنة األولى حسب التخصصات:  5 جدول
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  اتالقطاعحسب  بالسنة ألاولى توزيع الطلبة املسجلين
ب قطاعات الطلبة المسجلين بالسنة األولى من أقسام تحضير شهادة التقني العالي حس التالي توزيع الجدوليبين و

 : 11نتمي إليها التخصصات التكوين التي ت

 

 النسبة عاد الطلبة عاد المراكز القطاع

  41 %   1138 35 التجاري والخدماتي

 42 % 658 35 المعلوماتيالتكنولوجي و

 33 % 923 35 لصناعيا

 4 % 50 2 الفني

 100 % 2769 33 المجموع

 عدد الطلبة المسجلين بالسنة األولى حسب القطاعات:  6 جدول

 

  
 القطاعات حسب  بالسنة األولىتوزيع الطلبة المسجلين :  7 شكل
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 (الثانيةبالسنتين ألاولى و )تطور عدد ألاقسام 
 

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

 221 حيث ارتفع عدد األقسام من، 1122-1129إلى غاية الموسم الدراسي الحالي  1121-1121الدراسي 

 .1122-1129 الحالي الدراسي الموسمبرسم  قسما 196 إلى 1121-1121قسما في الموسم الدراسي 
 

 

 
 

 سنوات األخيرةالدد األقسام خالل تطور ع:  5 شكل
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 املوارد البشرية
 اأسوتاذ 117 و امبورز اتاذأسو 102منهوا  امكونو 017 يتم التأطير بأقسام تحضير شهادة التقنوي العوالي مون طورف

فيموا يلوي توزيوع هوذه األطور و .292واإلنواث  721يمثول فيهوا الوذكور  أطر أخرى 12و  لتعليم الثانوي التأهيليل

 :سب اإلطارالتربوية ح

 التخصص
األساتذة 

 المبرزون

أساتذة الثانوي 

 التأهيلي
 النسبة المجموع أطر أخرى

 61 43 الهندسة الميكانيكية
 

104 15% 

 41 57 الهندسة الكهربائية
 

98 14% 

 84 78 والتدبيرهندسة اإلقتصاد 
 

162 23% 

 20 29 اللغة الفرنسية 
 

49 7% 

 17 29 اللغة العربية
 

46 6% 

 22 28 ياضياتالر
 

50 7% 

 10 4 الفيزياء
 

14 2% 

 79 0 اإلعالميات
 

79 11% 

 47   اإلنجليزية
 

47 7% 

 24   اإلسبانية
 

24 3% 

 %5  37 37 0   أطر أخرى

 %100 317 33 405 268 المجموع
 التخصصتوزيع األساتذة العاملين بأقسام تحضير شهادة التقني العالي حسب  : 7 جدول

 

 

 
 التخصصحسب  األطر التربويةتوزيع  : 3 شكل



09 

 

 ألاكاديمياتحسب العاملة بأقسام تحضير شهادة التقني العالي  هيأة التدريسإحصائيات 

 المبرزون األكاديمية الجهوية

الثانوي 

 المجموع عاد اإلناث عاد الذكو   أطر أخرى التأهيلي

 15 3 12 0 12 3 الذهب  ىالداخلة واد

 11 1 10 0 11 0 كلميم واد نون

 12 2 10 2  11 1 الساقية الحمراء -العيون

 64 12 52 2 33 29 سوس ماسة 

 113 29 84 1 74 38 مراكش تانسيفت

 20 9 11 3 13 4 بني مالل خنيفرة

 165 51 114 9 84 72 الدار البيضاء سطات

 105 37 68 14 46 45 الرباط سال القنيطرة 

 49 12 37 3 27 19 الشرق

 39 17 22 0 26 13 ن الحسيمةطنجة تطوا

 87 22 65 5 50 32 فاس بولمان

 30 3 27 0 18 12 درعة تافياللت

 710 198 512 37 405 462 المجموع
 األطر التربوية العاملة بأقسام تحضير شهادة التقني العالي:  5جدول 

 

 
 حسب األكاديمياتاألطر التربوية العاملة :  11 شكل



21 

 

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

 1122يونيوو  7بتاريخ لألساتذة المبرزين العاملين بأقسام تحضير شهادة القني العالي والراغبين في االلتحاق بها 

ع فووي اسووتقبال ودراسووة ملفووات طلبووات االنتقووال الخاصووة ش وور 1122يوليووو  0داء موون وابتوو. 190*22 تحووت رقووم

 . المناصب الشاغرةوباألساتذة المبرزين حسب التخصصات 

مصولحة تنظويم التعلويم بالخاصوة باألسواتذة المبورزين  1122سونة توم دراسوة ملفوات الحركوة االنتقاليوة برسوم هكوذا 

 عوددقود بلوغ ني العالي للتأكد مون صوحة المعلوموات والوثوائق المودالة بهوا، ووتتبع إدماج الحاصلين على شهادة التق

 :تاليملفا موزعة كال 02 الملفات التي تمت معالجتها إلى
 

 الخصاص عدد الطلبات التخصص

 7 0 الهندسة الكهربائية

 6 4 الهندسة الميكانيكية

 6 21 هندسة االقتصاد والتدبير

 1 0 الفيزياء

 2 6 الرياضيات

 0 25 اللغة العربية

 3 4 اللغة الفرنسية

 25 61 المجموع

 في إطار الحركة االنتقاليةمديرية المناهج عدد الطلبات الواردة على :  3جدول 

والوحوودة  مصوولحة تنظوويم التعلوويم باألقسووام التحضوويرية للموودارس العليوواوبتنسوويق مووع بعوود االنتهوواء موون هووذه العمليووة 

ليوات المتعلقوة مإجوراء الع الشوروع فوي توم ،الووطني للتجديود التربووي والتجريوبمركز البو المركزية لتكوين األطر

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

نوودرج فووي الجوودول أسووفله مووا و .تحضووير شووهادة التقنووي العووالي أو باألقسووام التحضوويرية للموودارس والمعاهوود العليووا

مشوواركا بالنسووبة ألقسووام تحضووير شووهادة التقنووي  02وعووددهم عنووه الحركووة االنتقاليووة لألسوواتذة المبوورزين أسووفرت 

 .% 10 العالي، لبي من بينها ما يقرب من

 

 

 

 

 

 

 خالل الحركة االنتقالية ت تلبيتهاتمالمناصب التي :  11جدول 

 ةالمناصب الملبا التخصص

 6 الهندسة الكهربائية

 5 الهندسة الميكانيكية

 5 هندسة االقتصاد والتدبير

 2 لرياضياتا

 3 اللغة الفرنسية

 1 اللغة العربية

 22 المجموع
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 9102نتائج امتحان نهاية السنة ألاولى يونيو 
 

ع المراكز بجمي 1122خالل شهر يونيو  نظم امتحان نهاية السنة األولى من أقسام تحضير شهادة التقني العالي

 2212مترشحة ومترشحا نجح منهم  1222المحتضنة لهذا التكوين، حيث بلغ العدد اإلجمالي للمترشحين 

 .صعيد الوطنيالعلى  %21بلغت نسبة النجاح و

 :بالثانويات التأهيلية التالية % 100وسجلت أعلى نسبة نجاح 

 البادسي بالحسيمة بتخصص تطوير نظم اإلعالم؛ -

 بتخصص تقنو تجاري؛الخوارزمي بآسفي  -

 المعلومياتية؛التقنية بشيشاوة بتخصص األنظمة والشبكات  -

 اإلنتاجياتية؛الرازي بالجديدة بتخصص  -

 تابير المقاوالت الصغرى والمتوسطة؛بتخصص بوجاة المهاي بن بركة  -

 ابن سينا بالقنيطرة بتخصص األنظمة الكهروبية؛ -

 الصغرى؛موالي إسماعيل بمكناس بتخصص تابير المقاوالت و -

 األمير موالي عبا هللا بسياي قاسم بتخصصي المحاسبة والتسيير وتقنيات الكهرباء؛ -

 التقنية بسطات بتخصص تابير المقاوالت والصغرى؛ -

بتخصص تطوير نظم  بالثانوية التأهيلية المغربي العربي بوجدة % 37.93سجلت أدنى نسبة نجاح  فيما

 .اإلعالم

 :كما يليعموما كانت النتائج و
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 نسبة النجاح الناجحون المترشحون التخصص مركز تحضير شهادة التقني العالي

 100,00 15 15 تطوير نظم اإلعالم  الحسيمة -الثانوية التأهيلية أبي يعقوب البادسي 

 96,67 29 30 البناء الاا  البيضاء -الثانوية التأهيلية الخوا زمي 

 65,52 19 29 النظم اآلليةالكهروحيليات و لبيضاءالاا  ا -الثانوية التأهيلية الخوا زمي 

 46,43 13 28 تقنيات الكهرباء الاا  البيضاء -الثانوية التأهيلية الخوا زمي 

 90,00 18 20 المواد اللانية والمركبة الاا  البيضاء -الثانوية التأهيلية الخوا زمي 

 90,00 18 20 القالبية الاا  البيضاء -الثانوية التأهيلية الخوا زمي 

 89,29 25 28 اإلنتاجياتية الاا  البيضاء -الثانوية التأهيلية الخوا زمي 

 75,00 18 24 األنظمة الكهروبية الاا  البيضاء -الثانوية التأهيلية الخوا زمي 

 62,96 17 27 األنظمة والشبكات المعلومياتية الاا  البيضاء -الثانوية التأهيلية الخوا زمي 

 89,29 25 28 تقنو تجا ي الاا  البيضاء -ة التأهيلية الخوا زمي الثانوي

 52,94 9 17 ابتكا  المنتوج الصناعي آسفي -الثانوية التأهيلية الخوا زمي

 57,14 16 28 األنظمة الكهروبية آسفي -الثانوية التأهيلية الخوا زمي

 55,56 10 18 مياتيةاألنظمة والشبكات المعلو آسفي -الثانوية التأهيلية الخوا زمي

 100,00 18 18 تقنو تجا ي آسفي -الثانوية التأهيلية الخوا زمي

 92,31 24 26 تطوير نظم اإلعالم  و زازات -الثانوية التأهيلية ابن الهيثم  

 71,43 20 28 تطوير نظم اإلعالم   العيون -التأهيلية لسان الاين بن الخطيب . ثا

 84,62 22 26 األنظمة والشبكات المعلومياتية العيون -ن الخطيب التأهيلية لسان الاين ب. ثا

 77,78 14 18 األنظمة والشبكات المعلومياتية بني مالل -الثانوية التأهيلية محما الخامس  

سياي  -الثانوية التأهيلية األمير موالي عبا هللا 

 قاسم
 100,00 6 6 التسييرالمحاسبة و

سياي  -موالي عبا هللا الثانوية التأهيلية األمير 

 قاسم
 100,00 10 10 تقنيات الكهرباء

 قلعة السراغنة -الثانوية التأهيلية تاساوت 
تابير المقاوالت الصغرى 

 والمتوسطة
28 26 92,86 

 شيشاوة -الثانوية التأهيلية التقنية 
تابير المقاوالت الصغرى 

 والمتوسطة
30 27 90,00 

 100,00 9 9 األنظمة والشبكات المعلومياتية شيشاوة -الثانوية التأهيلية التقنية 

 60,71 17 28 التابير السياحي أكادير -الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفين 
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 نسبة النجاح الناجحون المترشحون التخصص مركز تحضير شهادة التقني العالي

 71,43 15 21 اإلنتاجياتية أكادير -الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفين 

 96,30 26 27 التسييرالمحاسبة و سال -الثانوية التأهيلية الفرابي  

 83,33 15 18 تقنيات الكهرباء سال -لثانوية التأهيلية الفرابي  ا

 73,33 11 15 األنظمة والشبكات المعلومياتية سال -الثانوية التأهيلية الفرابي  

 92,59 25 27 ابتكا  المنتوج الصناعي أكادير -الثانوية التأهيلية اإلد يسي 

 67,86 19 28 النظم اآلليةيليات والكهروح أكادير -الثانوية التأهيلية اإلد يسي 

 أكادير -الثانوية التأهيلية اإلد يسي 
تابير المقاوالت الصغرى 

 والمتوسطة
28 21 75,00 

 82,14 23 28 األنظمة الكهروبية أكادير -الثانوية التأهيلية اإلد يسي 

 61,54 16 26 األنظمة والشبكات المعلومياتية أكادير -الثانوية التأهيلية اإلد يسي 

 96,67 29 30 التسيير اإلدا ي الاا  البيضاء -الثانوية التأهيلية الخنساء 

 الاا  البيضاء -الثانوية التأهيلية الخنساء 
تابير المقاوالت الصغرى 

 والمتوسطة
58 53 91,38 

 76,27 45 59 التابير التجا ي  الاا  البيضاء -الثانوية التأهيلية الخنساء 

 65,00 13 20 فنون وصناعات الطباعة الرباط -يلية الليمون الثانوية التأه

 96,00 24 25 السمعي البصري الرباط -الثانوية التأهيلية الليمون 

 80,00 20 25 البناء الرباط -الثانوية التأهيلية الليمون 

 86,67 26 30 التسيير اإلدا ي الرباط -الثانوية التأهيلية الليمون 

 الرباط -ية الليمون الثانوية التأهيل
تابير المقاوالت الصغرى 

 والمتوسطة
25 23 92,00 

 81,82 18 22 المحاسبة و التسيير تيزنيت -الثانوية التأهيلية المسيرة الخضراء 

 81,82 18 22 التابير التجا ي تيزنيت -الثانوية التأهيلية المسيرة الخضراء 

 92,86 13 14 التسييرسبة والمحا الجاياة -الثانوية التأهيلية الرازي 

 79,31 23 29 النظم اآلليةالكهروحيليات و الجاياة -الثانوية التأهيلية الرازي 

 86,67 13 15 التابير التجا ي الجاياة -الثانوية التأهيلية الرازي 

 100,00 12 12 اإلنتاجياتية الجاياة -الثانوية التأهيلية الرازي 

 73,33 22 30 البناء مراكش -لثاني الثانوية التأهيلية الحسن ا

 83,33 25 30 تطوير نظم اإلعالم  مراكش -الثانوية التأهيلية الحسن الثاني 
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 نسبة النجاح الناجحون المترشحون التخصص مركز تحضير شهادة التقني العالي

 85,71 6 7 ابتكا  المنتوج الصناعي القنيطرة -الثانوية التأهيلية ابن سينا  

 69,57 16 23 تطوير نظم اإلعالم  القنيطرة -الثانوية التأهيلية ابن سينا  

 84,62 11 13 الصيانة الصناعية القنيطرة -نوية التأهيلية ابن سينا  الثا

 100,00 9 9 األنظمة الكهروبية القنيطرة -الثانوية التأهيلية ابن سينا  

 54,55 12 22 التسييرالمحاسبة و تاونات -الثانوية التأهيلية ابن سينا 

 72,73 8 11 م تطوير نظم اإلعال تاونات -الثانوية التأهيلية ابن سينا 

 87,50 21 24 تطوير نظم اإلعالم  الااخلة -الثانوية التأهيلية لالخايجة 

 الااخلة -الثانوية التأهيلية لالخايجة 
تابير المقاوالت الصغرى 

 والمتوسطة
15 14 93,33 

 66,67 20 30 المحاسبة و التسيير وجاة -الثانوية التأهيلية المغرب العربي 

 37,93 11 29 تطوير نظم اإلعالم  وجاة -يلية المغرب العربي الثانوية التأه

 75,00 15 20 النظم اآلليةالكهروحيليات و وجاة -الثانوية التأهيلية المغرب العربي 

 80,00 16 20 األنظمة والشبكات المعلومياتية وجاة -الثانوية التأهيلية المغرب العربي 

 82,35 14 17 ابتكا  المنتوج الصناعي وجاة -الثانوية التأهيلية المهاي بن بركة 

 89,47 17 19 تقنيات الكهرباء وجاة -الثانوية التأهيلية المهاي بن بركة 

 وجاة -الثانوية التأهيلية المهاي بن بركة 
تابير المقاوالت الصغرى 

 والمتوسطة
20 20 100,00 

 80,00 12 15 التابير السياحي الصويرة -الثانوية التأهيلية محما الخامس 

 90,91 20 22 األنظمة والشبكات المعلومياتية الصويرة -الثانوية التأهيلية محما الخامس 

 86,21 25 29 المحاسبة و التسيير  مراكش -الثانوية التأهيلية محما السادس 

 مراكش -الثانوية التأهيلية محما السادس 
الوسائط المتعادة وتصميم مواقع 

 الويب
28 21 75,00 

 70,83 17 24 األنظمة الكهروبية  مراكش -الثانوية التأهيلية محما السادس 

 66,67 14 21 اإلنتاجياتية مراكش -الثانوية التأهيلية محما السادس 

 86,21 25 29 تطوير نظم اإلعالم  مكناس -الثانوية التأهيلية موالي إسماعيل 

 مكناس -الثانوية التأهيلية موالي إسماعيل 
ر المقاوالت الصغرى تابي

 والمتوسطة
29 29 100,00 

 56,25 9 16 صيانة السيا ات مكناس -الثانوية التأهيلية موالي إسماعيل 

 83,33 15 18 اإلنتاجياتية مكناس -الثانوية التأهيلية موالي إسماعيل 
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 نسبة النجاح الناجحون المترشحون التخصص مركز تحضير شهادة التقني العالي

 92,59 25 27 التسييرالمحاسبة و طنجة -الثانوية التأهيلية موالي يوسف 

 85,71 12 14 ابتكا  المنتوج الصناعي طنجة -لتأهيلية موالي يوسف الثانوية ا

 88,00 22 25 التابير التجا ي طنجة -الثانوية التأهيلية موالي يوسف 

 44,83 13 29 األنظمة الكهروبية طنجة -الثانوية التأهيلية موالي يوسف 

 86,67 26 30 الطاقية الرشياية -الثانوية التأهيلية التقنية 

 الرشياية -الثانوية التأهيلية التقنية 
تابير المقاوالت الصغرى 

 والمتوسطة
30 26 86,67 

 الرشياية -الثانوية التأهيلية التقنية 
الوسائط المتعادة وتصميم مواقع 

 الويب
23 18 78,26 

 69,23 18 26 التسييرالمحاسبة و فاس -الثانوية التأهيلية التقنية 

 56,67 17 30 تطوير نظم اإلعالم  فاس -تقنية الثانوية التأهيلية ال

 96,55 28 29 التابير السياحي فاس -الثانوية التأهيلية التقنية 

 68,97 20 29 األنظمة الكهروبية فاس -الثانوية التأهيلية التقنية 

 93,33 14 15 تقنو تجا ي فاس -الثانوية التأهيلية التقنية 

 96,67 29 30 تطوير نظم اإلعالم  كلميم -الثانوية التأهيلية التقنية 

 75,00 21 28 تطوير نظم اإلعالم   سطات -الثانوية التأهيلية التقنية 

 53,85 14 26 النظم اآلليةالكهروحيليات و سطات -الثانوية التأهيلية التقنية 

 سطات -الثانوية التأهيلية التقنية 
تابير المقاوالت الصغرى 

 والمتوسطة
28 28 100,00 

 72,73 16 22 األنظمة الكهروبية سطات -الثانوية التأهيلية التقنية 

 تازة -الثانوية التأهيلية التقنية 
تابير المقاوالت الصغرى 

 والمتوسطة
23 20 86,96 

 79,79 1737 2177 المجموع 

 نتائج السنة األولى:  11جدول 
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 9102 ومايدورة  امتحان التخرج لنيل شهادة التقني العالي نتائج

 

 تنظيم امتحان التخرج لنيل شهادة التقني العالي 
 

 ودورة ماياختيار وصياغة مواضيع امتحان التخرج لنيل شهادة التقني العالي نظمت جميع العمليات المرتبطة ب

  .لتخصصاتجميع البالنسبة وذلك ، بالرباط والتوجيه واالمتحاناتالوطني للتقويم  مركزالب 1122

 شهادة التقني العالي  ن التخرج لنيلنتائج امتحا
 

 ي والتعلوويم العووالي والبحووث العلموويته وزارة التربيووة الوطنيووة والتكوووين المهنواسوتنادا للووبالل الصووحفي الووذي أصودر

ناجحوة  2219فوي امتحوان التخورج لنيول شوهادة التقنوي العوالي  فقود بلوغ عودد النواجحين ،1122بداية شهر يوليوز 

 لودى الممدرسوين نجواحالنسبة وقد بلغت  .الممدرسينمن المترشحين  2111، منهم 1122وناجحا في دورة ماي 

فوي حوين بلغوت نسوبة النجواح  % 2.29بزيادة بلغت  1122في نفس الدورة لعام  %21.92 مقابل %  29.21

 .% 27.46لدى فئة المترشحين األحرار 

 

 1222ل شهادة التقنوي العوالي برسوم هوذه الودورة وبلغ العدد اإلجمالي للمترشحات والمترشحين الجتياز امتحان ني

 .تخصصا 11وذلك في  % 11.22، بزيادة بلغت 1122في نفس الدورة لعام  1120مقابل مترشحة ومترشحا 
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 يتتبع خريجي أقسام تحضير شهادة التقني العال
 

ولوج الدراسات من تمكن العديد من خريجي شهادة التقني العالي  1122-1129عرف الدخول التربوي 

 المدرسةهندسين التي تحتضنها خاصة س العليا للمواء باإلجازة المهنية أو بالمدارالعليا على اختالف أشكالها س

المحمدية مما أعطى إشعاعا متزايدا بلتعليم التقني المدرسة العليا ألساتذة االعليا ألساتذة التعليم التقني بالرباط و

 .لهذا السلك من التكوين

 .1122و 1121ندرج فيما يلي تطور عدد الحاصلين على شهادة التقني العلي خالل الفترة الممتدة مابين و
 

 املوسم الدراس ي 9104-9103 9105-9104 9106-9105 9106-9101 9101-9102

 عدد الناجحين 0201 0563 0622 0512 0112

 2115إلى  2114 من شهادة التقني العالي الحاصلين على عدد تطور:  12 جدول
  

وقد عرف هذا العدد  1122إلى  1121خالل الفترة الممتدة من  2101بلغ عدد حاملي شهادة التقني العالي 

 .1122-1122سنة  2219إلى  1121-1121سنة  2221حيث مر من  طفيفا تدبدبا
 

، حول تتبع إدماج 11مركزا من أصل  21 والمتعلقة ب، المصلحةالمعطيات التي توصلت بها خالل  ومن

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

 : ما يلي، 221طلبة عددها 

 ؛ % 02.02جامعية أي بنسبة الدراسات العليا وال يتابعونطالبة وطالبا  129 -

 ؛ % 9.92سوق الشغل أي بنسبة  واطالبة وطالبا ولج 22 -

 ؛ % 0.11أي بنسبة  لى تداريب بالمقاوالتع اولحص طالبة وطالب  11 -

من  % 27.21 ما يمثل أيطالبة وطالبا  221 فيما يخصال تتوفر المؤسسات على معطيات دقيقة في حين 

 .الطلبة مجموع
 

 
  بع الخريجين حسب مسارهم ما بعد التكوينتت:  11شكل 
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ت وحسب مسارهم الجامعي أو الطلبة حاملي شهادة التقني العالي حسب التخصصاتتبع  يبين الجدول التاليو

 : المهني
 
 

 

بدون  

)%( 

 نسبة 

الحاصلين على 

 )%(  عمل

نسبة 

الحاصلين على 

 )%(تدريب  

نسبة المتابعين 

لدراسات جامعية  

)%( 
 التخصص ريجينعدد الخ

 ابتكار  الـمنتوج الصناعي 18 27,78 27,78 11,11 33,33

 اإلنتجياتية 33 45,45 0,00 18,18 39,39

 األنظمة الكهروبية 59 71,19 5,08 6,78 16,94

 األنظمة والشبكات المعلومياتية   37 40,54 27,02 0,00 32,43

 البناء 41 68,29 4,88 26,83 0,00

 التدبير التجاري 21 85,71 4,76 4,76 4,76

 التدبير السياحي 41 80,48 0 12,19 7,31

 التسيير اإلداري 20 85,00 10,00 5,00 0,00

 السمعي البصري 19 88,00 6,00 6,00 0,00

 الصيانة الصناعية 19 47,36 10,52 26,31 15,78

 الطاقية 23 87,00 0,00 0,00 13,00

 وحيليات  والنظم اآلليةالكهر 37 59,45 0,00 8,10 32,43

 المحاسبة  والتسيير  59 87,74 0,00 5,08 10,16

 الوسائط المتعددة وتصميم مواقع الويب 29 48,27 6,89 17,24 27,58

 تدبير المقاوالت الصغرى و المتوسطة 67 85,07 5,97 0,00 8,95

 تطوير نظم اإلعالم   86 76,74 3,48 3,48 19,76

 تقنيات الكهرباء 14 71,42 0,00 21,42 7,14

 فنون وصناعات الطباعة 16 56,25 12,50 31,25 0,00

 القالبية  9 66,67 0,00 11,11 22,22

 المواد اللدنية والمركبة 13 30,76 0,00 38,46 30,76

 تقنو تجاري 51 62,74 11,76 13,72 11,76
  

 صصات وحسب مسارهم الجامعي أو المهني الطلبة حاملي شهادة التقني العالي حسب التخ تتبع:  13 دولج
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 خــالصـة

 : حيثمرضية  جديتبين من خالل هذا التقرير أن منجزات أقسام تحضير شهادة التقني العالي 

بزيوادة  1122فوي نفوس الودورة لعوام  %21.92مقابول  %  29.21بلغت نسبة النجاح لدى الممدرسين  -

 ؛ % 27.46المترشحين األحرار  في حين بلغت نسبة النجاح لدى فئة % 2.29بلغت 

وكذا للقيام بزيارات  يهذه األقسام 1122-1129لتتبع الدخول المدرسي  اكزمر 22أكثر من  زيارة  -

  .(ستاذة وأستاذاأ 19أزيد من ) صفية وترسيم األساتذة الجدد

 1122-1129تكوين لفائدة األساتذة الذين يعملون بالمراكز التي أحدثت خالل هذا الموسم الدراسي  -

كالثانوية التأهيلية المغرب الكبير بخريبكة وتأطير ومصاحبة األساتذة العاملين بالثانويات التي عرفت 

من طرف السادة المكلفين . التقنية بتازةالثانوية التقنية بشيشاوة والثانوية توسيعا بخريطتها المدرسية ك

 .لعاليبمهام تنسيق التفتيش الجهوي بأقسام تحضير شهادة التقني ا

على الصعيد المحلي والجهوي بتكليف وتثبيت األساتذة غير  السهر يتطلب األمر ولدعم هذا السلك التكويني

معينين رسميا من أجل االستقرار وتثمين عامل التجربة المهنية التي اكتسبوها خالل سنوات التدريس بهذا ال

م تحضير شهادة التقني العالي للرفع من جودة وكذا تخصيص ميزانية التسيير للمراكز المحتضنة ألقسا السلك

 .التكوين

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 بالتكوين بأقسام تحضير شهادة التقني الع

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

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

 .لتقني العاليالطلبة بهذا السلك من التكوين والذين يساهمون في الرفع من مستوى خريجي شهادة ا
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