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 قديمت
 

لنظر أحد أهم املداخل التي يراهن عليها املغرب من أجل الدفع بقاطرة التنمية االقتصادية واالجتماعية، با يشكل التعليم التقني

حاجيات لإلى إسهامه املباشر في االستجابة للحاجة املتنامية للكفاءات التقنية القادرة على مواكبة اإلقالع االقتصادي واالستجابة 

  .سوق الشغل

وتبرز أهمية هذا التكوين على الخصوص، من خالل الخطب امللكية السامية التي ما فتئت تؤكد على ضرورة بناء مجتمع املعرفة 

وجعل تكوين العنصر البشري وتأهيله تأهيال عاليا، سبيال ال غنا عنه، لتعزيز مسلسل التنمية الذي تشهده اململكة والذي 

 اتالحاجیات واملتطلب ارتفاع إلى دفع ما وھذا ملتوسطة تلعب دورا كبيرا في نسيجها االقتصادي،أصبحت فيه املقاوالت الصغرى وا

  .وتكنولوجیا تقنیا من أطر مؤھلة

 1992/1993شهادة التقني العالي من أهم مكونات التعليم التقني، التي أحدثتها الوزارة منذ املوسم الدراس ي ويعتبر سلك تحضير 

جهوية للتربية والتكوين في أربع تخصصات تم تعميمها بعد ذلك وبصفة تدريجية على باقي األكاديميات ببعض األكاديميات ال

 33تخصصا موزعة على  22ليصل اآلن عددها إلى  ،مع إحداث تخصصات جديدة ظهرت الحاجة إليها ،الجهوية للتربية والتكوين

 مركزا على الصعيد الوطني.

حتضنة ك التكويني تعمل الجهات املعنية بالوزارة، عن كثب، على تتبع السير الدراس ي باملراكز املوضمانا لجودة التكوين بهذا السل

 ألقسام تحضير شهادة التقني العالي حيث يتم إنجاز تقارير عن كل العمليات املنجزة ثم تضمين مجمل التقارير في تقرير سنوي.

 ملحاور الرئيسية التالية :إلى ا (2020-2019)ويتطرق التقرير السنوي لهذا املوسم 

 التعريف بأقسام تحضير شهادة التقني العالي ؛ 

 ؛ 2020-2019املعطيات الخاصة باملسجلين باملوسم الدراس ي  

 املعطيات الخاصة باألطر التربوية ؛ 

 ؛شهادة التقني العالي من سلك تحضير  األولىالسنة مستوى نتائج امتحان  

 ؛ 2019لتقني العالي لدورة ماي نتائج امتحان التخرج لنيل شهادة ا 

 .شهادة التقني العاليسلك تحضير تتبع خريجي  
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 شهادة التقني العالي تحضير  تعريف بأقسامال
التي تتوفر  املتوسطة تلبية لحاجيات املقاوالت والصناعات الصغرى واملتوسطة من األطر 1992أحدثت شهادة التقني العالي سنة 

 .يةوعلممهنية على مؤهالت تقنية 

نظرية )مهنية  ومكوناتعلمية وتقنية  مكوناتتلقن فيها  بعد البكالوريا، دبلوم شهادة التقني العالي خالل سنتين دراسيتين تيهئيتم 

 .)اللغات والتواصل( التعليم العام مكوناتوتطبيقية( إضافة إلى 

م )منذ املوس ملهنيةوا التقنيةالتخصصات في ادلها أو ما يعن على شهادة البكالوريا و اسا هذا التكوين التالميذ الحاصلويلج أس

السنوية الوزارية  املذكرة حسب %25 نسبةبالتخصصات وباقي  %75بنسبة  بشقيها التجاري والصناعي (2018-2017التربوي 

  .لولوج أقسام تحضير شهادة التقني العالي لترشيحاملنظمة ل

 حيث:بعض خصوصيات هذا التكوين من  نقدم فيما يليو 

 الجغرافيو التوزيع القطاعي  

 التأطير التربوي واإلداري  

 واملراقبة التربوية التأطير 

 لهذا السلك التكويني اإلطار القانوني والتنظيمي 

 التوزيع القطاعي

 : تخصصا تتوزع على الشكل التالي 22تشمل قطاعات  إلى أربع شهادة التقني العاليينقسم التكوين بأقسام تحضير 

 لتخصصاتعدد ا القطاع

 11 الصناعي

 06  الخدماتي       والتجاري 

 03 التكنولوجي واملعلوماتى   

 02 الفني

 22 املجموع

 : توزيع التخصصات حسب القطاع1 جدول

املتبقييية  %50وزع فيمييا تتيي %50التييالي توزيييع النسييب املسوييية حسييب مختلييف القطاعييات، حيييث يمثييل القطيياع الصييناعي  الشييكلويبييين 

 بين باقي القطاعات.

 
 حسب القطاع التخصصات توزيع: 1 شكل
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 التوزيع الجغرافي
 الخصوصي يلتعليم بياواحيدا  ومركيزالتعليم العميومي منها بيا 33مركزا  34موزعة على  تخصصا 22حاليا هذا النوع من التكوين يشمل 

 الدار البيضاء سطات.التكوين لجهة و  ا باألكاديمية الجهوية للتربيةباملديرية اإلقليمية بأنف

وفقا جهوية للتربية والتكوين ال اتكاديميعلى جميع األملكة ملا لجهات الترابي التقسيم حسبالتعليم العمومي  تتوزع مراكزو 

 : للجدول والخريطة التاليين

 التخصصات  عدد  عدد املراكز األكاديمية الجهوية

 6 3 طنجة تطوان الحسيمة

 7 2 الشرق 

 13 4 فاس مكناس

 15 4 الرباط سال القنيطرة

 2 2 بني مالل خنيفرة

 21 4 تسطاالدار البيضاء 

 15 6 مراكش آسفي

 5 2 تافياللت درعة

 9 3 سوس ماسة 

 1 1 كلميم واد نون 

 2 1 العيون الساقية الحمراء

 2 1 الداخلة واد الذهب 

 22 33 املجموع

 حسب الجهاتصات التخصو المراكز: توزيع  2جدول 
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 حسب جهات المملكةالعمومي  مالتعلي مراكز : خريطة تمثيلية لتوزيع 2 شكل
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  اإلداري و  التأطير التربوي 

ي طاقم من األساتذة املبرزين وأساتذة التعليم الثانو  ،شهادة التقني العالي بتخصصاتالتأطير التربوي والبيداغوجي  يشرف على

تحضير  بمراكز أقساميتولى التأطير اإلداري في حين  .شعبة البناءبخاصة  مواد التخصصبعض ن يؤطرون سو ومهند التأهيلي

  .أو رئيس األشغال في بعض الحاالت شهادة التقني العالي كل من املدير ومدير الدراسة

اقبة التربويةو  التأطير    املر

 م منافذكوين املنهي ألقسام تحضير شهادة التقني العالي باعتبارها من أهفي إطار االهتمام الذي توليه وزارة التربية الوطنية والت

وفق تم فقد وين بهذه األقسام، ولتوفير التأطير واملراقبة املنتظمتين اللذين يستجيبان لخصوصيات التك ،ولوج سوق الشغل

ي تفتيش الجهوي بأقسام تحضير شهادة التقنبمهام تنسيق ال فيالتكل في شأن 2015دجنبر  2بتاريخ  163/14وزارية رقم الذكرة امل

 :ين ثالثة مفتشين تربويين كما يلي تعي العالي

 الكهربائية ؛الهندسة تخصصات  ( في1منصب ) 

 لهندسة امليكانيكية ؛ا تخصصات في( 1)منصب  

 .والتدبيرهندسة االقتصاد  تخصصات في (1) منصب 

في  ما تم تسطيره التربوية بأقسام تحضير شهادة التقني العالي ال تنحصر في وتجدر اإلشارة إلى أن مهام هيأة التفتيش واملراقبة

طلع يضعموما فإن هذا الجهاز و . التكويني لهذا السلك للوزارةوإنما تضاف إليها مهام أخرى قد تتطلبها الحاجات التربوية  ،أسفله

بير التي ملساهمة في جميع العمليات والتداباالتقني العالي، بملف شهادة  املعنيةبمهمة التنسيق والعمل إلى جانب املصالح املركزية 

 . التكوينتروم االرتقاء بهذا النوع من 

 : ما يلي فياملهام األساسية املوكولة للمكلفين بمهام التفتيش بأقسام تحضير شهادة التقني العالي ويمكن إجمال 

 مجال القيادة التربوية والتخطيط

 ؛ في مجال شهادة التقني العالياستراتيجية الوزارة  تحقيق غايات وأهدافالعمل الكفيلة بتحديد خطط  

 ؛ املساهمة في بناء التصورات وإعداد املشاريع وفق متطلبات الوزارة 

 ؛  الطلبة وأن ياملكون وأاملراكز ب ، سواء تعلق األمراملستوياتاإلسهام في تطوير وتحسين عمليات التقويم على مختلف  

 . في هذا املجال واألبحاث التربوية إنجاز الدراسات 
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 مجال املناهج 

 ؛ مراجع التكوينفي الجديدة وفق املسطرة املتضمنة  التخصصاتاإلشراف على إرساء  

 التكوين؛إلى جانب الدليل املتضمن في مرجع  )جامع لتجهيز املختبرات(بلورة دليل  

 تنسيق عملية مراجعة وتحيين مراجع التكوين ؛ 

 إعداد من كتيكية الخاصة بمراكز تحضير شهادة التقني العالياتلف مراحل سيرورة اقتناء التجهيزات الديداملشاركة في مخ 

 ؛ اللجن التقنيةفي  التحمالت واملشاركةدفتر 

 .تحاناتوباقي العمليات املرتبطة بالتقويم واالم تحضير األطر املرجعية للتقويم الخاصة بهذا النوع من التكويناملساهمة في  

 جال التكوينم

 إعداد برامج التكوين املستمر لفائدة األطر التربوية ؛  

 املستمر لفائدة األطر التربوية.املساهمة في التكوين  

 مجال التقويم

 تتبع واإلشراف على جميع العمليات املرتبطة بتنظيم وإجراء امتحان التخرج لنيل شهادة التقني العالي.ال 

اقبة   مجال التأطير واملر

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

 راكز ؛املتأطير ومراقبة وتقويم عمل األطر التربوية العاملة ب 

 ؛ ملراكز تحضير شهادة التقني العاليمراقبة حسن التدبير التربوي   

 ؛ حسب التخصص من حيث التوزيع األسبوعي لكل مادة راجع التكوينملمراقبة جداول الحصص ومدى مالئمتها  

الدالئل و للمراكز املحتضنة لشهادة التقني العالي )املذكرات  بالتدبير التربوي  املساهمة في إعداد النصوص الخاصة 

 التوجيهات...(.و 

 منمركزا،  14التفتيش الجهوي ل، تم القيام بزيارات من طرف املكلفين بمهام تنسيق 2019وفي هذا املجال وإلى حدود شهر دجنبر 

 :ل من أجوذلك  )أنظر تقارير الزيارات املرفقة(على الصعيد الوطني مجموع املراكز املحتضنة ألقسام تحضير شهادة التقني العالي 

تتبع الدخول املدرس ي بأقسام تحضير شهادة التقني العالي والوقوف على أسباب ضعف التسجيالت ببعض مؤسسات  

ل من عشرة طلبة مسجلين بالتخصص الواحد( كالثانوية التأهيلية األمير موالي عبد هللا بسيدي قاسم التكوين )أق

  والثانوية التأهيلية ابن سينا بتاونات.
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ة تأطير ومراقبة األساتذة الجدد الذين تم تعيينهم بأقسام تحضير شهادة التقني العالي في إطار الحركة االنتقالية لسن 

 ؛  2019

 لالخديجة بالداخلة.التأهيلية  ةالثانويباتذة للتدريس بأقسام تحضير شهادة التقني العالي ترسيم أس 

 اإلطار القانوني والتنظيمي
 

على رأسها و تنظيمية ينظم الولوج وكذا الدراسة والتقويم بمختلف تخصصات أقسام تحضير شهادة التقني العالي بنصوص 

، وكذا 2013 يناير 10بتاريخ  74-6116بالجريدة الرسمية رقم  2012نونبر  26يخ بتار  الصادر  1431.12القرار الوزاري رقم 

 2018-2019، وقد أصدرت الوزارة في هذا الباب برسم املوسم الدراس ي بمذكرات وزارية منظمة لهذا التكوين يتم تحيينها كل سنة

 :ما يلي

عبر  2019يونيو  21 بتاريخ 073* 19رقم قني العالي تحت لترشيح لولوج أقسام تحضير شهادة التالوزارية املنظمة لذكرة امل 

 التكويني. الخاصة بهذا السلك  "bts.men.gov.ma-https://e" البوابة االلكترونية

 2019يونيو  21اريخ بت 077*19املذكرة الوزارية املنظمة للحركة االنتقالية الخاصة باألساتذة املبرزين تحت رقم   

 .2019يوليو  9بتاريخ مراسلة تنظيم الحياة املدرسية بأقسام تحضير شهادة التقني العالي  

بر أكتو  24املذكرة الوزارية الخاصة بتدبير الحياة املدرسية بأقسام تحضير شهادة التقني العالي عبر مكون مسار بتاريخ  

  .1099.18تحت رقم  2018

https://e-bts.men.gov.ma/
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 2020-2019بوي مستجدات الدخول التر 
لقة بتقوية نظام ، واملتع2030-2015تنزيل املشاريع املندمجة للوزارة الرامي إلى تنفيذ الرؤية االستراتيجية لإلصالح  في إطار

الت املعلومات للتربية والتكوين، وتجويدا لخدمات الترشيح لولوج أقسام تحضير شهادة التقني العالي وتبسيطها وكذا تتبع التسجي

 تم الترشيح عبر البوابة االلكترونية الخاصة بأقسام تحضير ،املسؤولين املركزيين والجهويين واإلقليميين واملحليين من طرف

 .MASSARSERVICE وعبر املوقع االلكتروني "فضاء املتمدرس" بخدمة مسار e-BTSشهادة التقني العالي 

ييف منظومة تم اعتماد وتك e-BTSام تحضير شهادة التقني العالي تتميما للخدمات املقدمة بالبوابة االلكترونية الخاصة بأقسو 

 بأقسام تحضير شهادة التقني العالي.تدبير الحياة املدرسية مسار لتدبير العمليات املرتبطة ب

 2020-2019الخريطة املدرسية و  عامة معطيات إحصائية
 

التسجيل عبر البوابة االلكترونية ب 2020-2019التربوي الترشيح لولوج أقسام تحضير شهادة التقني العالي برسم املوسم  تم

bts.men.gov.ma-https://e  وعبر املوقع االلكتروني "فضاء املتمدرس" بخدمة مسار MASSARSERVICE  مما سهل على جميع

  .الفرص بين التالميذ الراغبين في االلتحاق بهذا التكوينتكافؤ و  شفافيةال ضمانب االنتقاء والتسجيل اتعملي املتدخلين

، ولإلشارة فقد عرف عدد الطلبة املسجلين بالسينتين األوليى والثانيية بأقسيام تحضيير شيهادة التقنيي العيالي بالنسيبة للتعلييم العميومي

-2013 باملوسيم التربييوي بيية وطالبيا طال 4200مين انتقيل  حيييث 2019-2013خييالل السينوات األخييرة  تدبيدبا ،3الشيكل كميا يبيين ذلييك 

 2020 -2019أميا بالنسيبة للموسيم الحيالي  2018-2019وطالبيا بيالتعليم العميومي فيي املوسيم الدراسي ي  طالبة 4532إلى  ليصل 2014

 .2018-2019املوسم الدراس ي مقارنة مع % 11تقارب  أي بزيادة طالبا وطالبة 4885فقد تم تسجيل 

طالبيية وطالبييا ليصييل العييدد اإلجمييالي لطلبيية هييذا السييلك  12وصيي ي فقييد بلييا عييدد املسييجلين بالسيينة الثانييية أمييا بالنسييبة للتعليييم الخص

  طالبة وطالبا بالتعليم العمومي والخصوص ي. 4897التكويني 

لييييوحف ضييييعف عييييدد املسييييجلين  2020-2019وميييين خييييالل تتبييييع الييييدخول التربييييوي بأقسييييام تحضييييير شييييهادة التقنييييي العييييالي برسييييم سيييينة 

تطيييييوير نظيييييم اإلعيييييالم و  تقنييييييات الكهربييييياء بالثانويييييية التأهيليييييية األميييييير ميييييوالي عبيييييد هللا بسييييييدي قاسيييييم التاليييييية:واملراكيييييز صيييييات بالتخص

 .وية التأهيلية ابن سينا بتاوناتبالثان

 
 2019-2013 بالتعليم العمومي : تطور أعداد الطلبة المسجلين 3 شكل

 

https://e-bts.men.gov.ma/
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  2020-2019 نيلتكو خريطة ا
كة كما باململ األكاديميات الجهوية للتربية والتكوينشكل متفاوت بين هذا السلك التكويني باملسجلين بالسنة األولى من تتوزع أعداد 

 : املبيان التاليينهو مبين في الجدول و 
 

 النسبة املئوية مجموع الطلبة املسجلين عدد التخصصات عدد املراكز األكاديمية الجهوية

داخلة وادي الذهبال  1 2 60 2% 

 %2 60 2 1 العيون الساقية الحمراء

 %1 30 1 1 كلميم واد نون 

 %9 269 9 3 سوس ماسة

 %15 438 15 6 مراكش آسفي

 %2 60 2 2 بني مالل خنيفرة

 %23 664 21 4 الدار البيضاء سطات

 %15 444 15 4 الرباط سال القنيطرة

 %7 200 7 2 الشرق 

الحسيمةطنجة تطوان   3 6 168 6% 

 %12 335 12 4 فاس مكناس

 %5 149 4 2 درعة تافياللت

 %100 2877 22 33 املجموع

 الجهوية حسب األكاديميات بالسنة األولى توزيع الطلبة المسجلين:  3جدول 

23%

15% 15%

12%
9%

7% 6% 5%

2% 2% 2% 1%

تو    ال     ح   ا     م   

 

 حسب األكاديميات بالسنة األولىالمسجلين  : توزيع الطلبة4 شكل

 

وميييراكش  (%15)والربييياط سيييال القنيطيييرة  (%23)بكيييل مييين اليييدار البيضييياء سيييطات  %50ثييير مييين تكوينيييات بنسيييبة أكال يالحيييف تركييييز

 .(%15)آسفي
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   حسب الجنس توزيع الطلبة املسجلين
 4885بلييا عييدد الطلبيية املسييجلين بالسيينتين األولييى والثانييية ميين أقسييام تحضييير شييهادة التقنييي العييالي مييا مجموعييه كمييا سييلف الييذكر، 

مييين طالبيييا  % 49.6مييين العيييدد اإلجميييالي للمسيييجلين مقابيييل  طالبييية % 50.4منهيييا  2020-2019الدراسييي ي الحيييالي  وطالبيييا باملوسيييم طالبييية

  املسجلين لهذا املوسم التربوي.
 

 

 : توزيع الطلبة المسجلين حسب الجنس 4 ولجد

 

       
        

      
        

تو    ال     ح   ال    

 
 : توزيع الطلبة المسجلين حسب الجنس5 شكل

 

    %  50.40لتبلييا      %   47قيد عرفيت ارتفاعييا مقارنية مييع السينة املاضيية حيييث انتقليت هيذه النسييبة مين   نسيبة اإلنيياث يالحيف أن 

 باملوسم الدراس ي الحالي.

 

 النسبة املئوية السنة الثانية السنة األولى  

 % 49.6 970 1426 عدد الذكور 

 % 50.4 1038 1541 عدد اإلناث

 % 100 2008 2877 املجموع
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  حسب نوع البكالوريا ولىبالسنة األ  توزيع الطلبة املسجلين
 

 التسيجيل بأقسييام تحضيير شيهادة التقنييي العيالي فيي وجييه حياملي شيهادة البكالوريييا فيتحعمليت اليوزارة علييى  خيالل عشير سينوات األخيييرة

لبياقي املسيالك. بالنسيبة  % 25بالنسيبة للمسيالك التقنيية واملهنيية و %75حييث خصيص حصييص بنسيبة  الباكالورييا الدولييةو املهنية 

  .توسيع البنية التربوية بمراكز أخرى و  إحداث مراكز جديدةما تم ك

لطلبيييية املسييييجلين الحاصييييلين علييييى حيييييث يالحييييف أن نسييييبة ا نييييوع الباكالوريييييااملبيييييان أسييييفله توزيييييع املسييييجلين حسييييب جييييدول و ويبييييين ال

 باتيالتييدبير املحاسييو  وعلييوم االقتصييادكييية التكنولوجيييات امليكانيوالعلييوم و  والتكنولوجيييات الكهربائييية العلييومفييي  يييا التقنيييةر لو اك البا

 .لباقي التخصصات % 36.34 مقابل % 63.66 املهنية بلغتوالباكالوريا 

 

 % النسبة عدد املسجلين بالسنة األولى مسالك البكالوريا

 21.27 612 العلوم والتكنولوجيات الكهربائية

 20.92 602 العلوم االقتصادية

انيكيةالعلوم والتكنولوجيات امليك  275 9.55 

 11.92 343 الباكالوريا املهنية

 27.94 804 العلوم الفيزيائية

 4.17 120 علوم الحياة واألرض

 0.97 28 العلوم الرياضية

 0.45 13 اآلداب

 0.03 1 العلوم الزراعية

 2.74 79 تخصصات أخرى 

 100 %  2877 املجموع

 ى حسب نوع البكالورياتوزيع الطلبة المسجلين بالسنة األول : 5 جدول
 

  

27,95
21,27 20,92

11,92
9,56

4,17
2,75

0,97 0,45

تو    ال     الم        ل    ا ول  ح    و  ال    لو    

 
  نوع البكالورياحسب  بالسنة األولى: توزيع الطلبة المسجلين  6 شكل

 

ميين حيياملي البكالوريييا  % 21.27ميين حيياملي البكالوريييا مسييلك العلييوم الفيزيائييية علييى هييذه التكوينييات و % 27يالحييف إقبييال أكثيير ميين 

كميا عرفيت نسيبة الطلبية حياملي  .% 21عليوم االقتصيادية بنسيبة تنياهز مسلك العلوم والتكنولوجيات الكهربائية متبوعية بمسيلك ال

 في السنة الفارطة. % 2.38هذه السنة عوض  % 11.92بلغت البكالوريا املهنية ارتفاعا مقارنة مع املوسم الدراس ي املاض ي حيث 
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  حسب التخصصات بالسنة األولى توزيع الطلبة املسجلين
 22التخصصات ) في مختلف 2020-2019برسم املوسم التربوي طالبة وطالب  2877 ة األولىبالسن عدد الطلبة املسجلين بلا

 التخصصات:الطلبة حسب  التالي توزيع هؤالء الجدول يبين و  ،2019-2018مع املوسم الدراس ي  مقارنة %11أي بارتفاع  تخصصا(

 % النسبة عدد الطلبة  عدد املراكز التخصصات

 13.42 386 12 املتوسطةتدبير املقاوالت الصغرى و 

 9.56 275 10 املحاسبة والتسيير

 5.21 150 4 التدبير التجاري 

 4.03 116 4 التدبير السياحي

 4.17 120 3 التسيير اإلداري 

 3.06 88 3 تقنو تجاري 

 11.19 322 12 نظم اإلعالم تطوير

 9.21 265 8 األنظمة والشبكات املعلومياتية

 4.07 117 4 م مواقع الويبالوسائط املتعددة وتصمي

 8.03 231 8 األنظمة الكهروبية

 2.85 82 4 تقنيات الكهرباء

 5.11 147 5 الكهروحيليات النظم اآللية

 4.83 139 5 اإلنتاجياتية

 5.04 145 5 ابتكار املنتوج الصناعي

 3.61 104 3 البناء

 1.04 30 1 الطاقية

 1.04 30 1 الصيانة الصناعية

 1.04 30 1 ياراتصيانة الس

 0.87 25 1 السمعي البصري 

 0.52 15 1 فنون وصناعة الطباعة

 1.04 30 1 القالبية

 1.04 30 1 املواد اللدنية واملركبة

   % 100 2877 33  املجموع

 : عدد الطلبة المسجلين بالسنة األولى حسب التخصصات 6 جدول

 
 لوطني تستدعي دراسة إمكانية توسيع هذه األخيرة على مراكز أخرى يالحف أن التخصصات الوحيدة املركز على الصعيد ا

ات شريطة توفير األكاديميات الجهوية للتربية والتكوين ألساتذة مؤطرين في مواد التخصص وكذا املعدات الديداكتيكية واملختبر 

 العلمية الالزمة إلنجاح التكوين بهذه التخصصات.
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  القطاعاتحسب  ولىبالسنة األ  توزيع الطلبة املسجلين
 ب قطاعات التكوين التييبين الجدول التالي توزيع الطلبة املسجلين بالسنة األولى من أقسام تحضير شهادة التقني العالي حس

 :(22)التخصصات جميع  نتمي إليها ت

 

 النسبة عدد الطلبة عدد املراكز القطاع

 %39 1135 35 التجاري والخدماتي

 %35 1017 36 يالتكنولوجي واملعلومات

 %24 685 24 الصناعي

 %1 40 2 الفني

 100 % 2877 33 املجموع

 : عدد الطلبة المسجلين بالسنة األولى حسب القطاعات 7 جدول

 

 

الت     وال  م ت 
   

الت  ولو   والم  وم ت 
   

ال     
   

ال   
  

تو    الم        ل    ا ول  ح   ال      

 

 القطاعات حسب  بالسنة األولى: توزيع الطلبة المسجلين  7 شكل

  
كون  ك لتواجده بمركز واحد على الصعيد الوطنيمن مجموع قطاعات التكوين وذل% 1يالحف أن القطاع الفني ال يمثل إال 

فنون وصناعات الطباعة( يتطلبان أساتذة مؤطرين ملواد التخصص ال  –التخصصيين املكونيين لهذا القطاع )السمعي البصري 

 اكز أخرى علىتتوفر الوزارة عليها )االستعانة بمؤطرين خارج الوزارة لتغطية الخصاص( ولذاك يتعذر لحد اآلن توسيعها لتشمل مر 

 .الصعيد الوطني
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 الثانية()بالسنتين األولى و تطور عدد األقسام 
 

ة إلى غاي 2015-2014عرف بدوره تطورا ملموسا ابتداء من املوسم الدراس ي  بسلك تحضير شهادة التقني العالي عدد األقسام أنفيما 

 قسما 202 إلى 2015-2014قسما في املوسم الدراس ي  191 منعدد األقسام هذا ال، حيث ارتفع 2020-2019املوسم الدراس ي الحالي 

 كما هو الشأن لعدد التالميذ. % 11كذلك  أي بزيادة تناهز  2020-2019 الحالي الدراس ي برسم املوسم

 .2020-2019و 2015-2014وببين الشكل التالي خالل الفترة املمتدة ما بين 

 
 

 
 سنوات األخيرةالعدد األقسام خالل  : تطور 8 شكل

 



19 

 

 املوارد البشرية
 يلتعلييم الثيانوي التيأهيلل أسيتاذا 399و امبيرز  اتاذأسي 266منهيا  امكوني 707 يتم التأطير بأقسام تحضير شهادة التقني العالي من طيرف

 :تربوية حسب اإلطارفيما يلي توزيع هذه األطر الو  ،%31واإلناث  % 69 نسبة يمثل فيها الذكور و  ،أخرى  أطر 42و

 النسبة املجموع أساتذة الثانوي التأهيلي األساتذة املبرزون  التخصص

 %23 161 78 83 هندسة اإلقتصاد والتسيير

 %14 102 58 44 الهندسة امليكانيكية

 %14 101 49 52 الهندسة الكهربائية

 %11 77 77 -  اإلعالميات

 %7 46 17 29 الفرنسية 

 %6 44 16 28 العربية

 %7 50 24 26 الرياضيات

 %6 45 45  - اإلنجليزية

 %4 26 26 -  اإلسبانية

 %2 13 9 4 الفيزياء

 %6 42 -  -  تخصصات أخرى 

 % 100 707 399 266 املجموع

 التخصصتوزيع األساتذة العاملين بأقسام تحضير شهادة التقني العالي حسب  : 8 جدول

 
 

24%

15%15%
12%

8% 7% 7% 7% 6%
4%

2%

تو    ا    الت  و   ح   الت    

 
 التخصصحسب  األطر التربويةتوزيع  : 9 شكل

 

يتبييين ميين خييالل هييذا املبيييان أن أسيياتذة هندسيية االقتصيياد والتسيييير يمثلييون أعلييى نسييبة   ميين بييين األطيير التربوييية العامليية بهييذا السييلك 

 التكويني متبوعة بتخصص الهندسة امليكانيكية وكذا الهندسة الكهربائية.
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 األكاديمياتحسب العالي  العاملة بأقسام تحضير شهادة التقني هيأة التدريسإحصائيات 
 

 

 النسبة  املجموع إناث ذكور  أطر أخرى  ثانوي تأهيلي املبرزون  األكاديمية الحهوية

 %2 16 3 13 0 12 4 وادي الذهب الداخلة

 %1 9 2 7 0 8 1 الساقية الحمراء العيون 

 %1 9 3 6 0 8 1 واد نون  كلميم

 %9 65 17 48 3 32 30 سوس ماسة

 %15 103 30 73 4 65 34 مراكش آسفي

 %3 19 7 12 0 14 5 نيفرةخبني مالل 

 %23 160 53 107 11 78 71 البيضاء سطاتالدار 

 %16 113 41 72 16 54 43 الرباط سال القنيطرة

 %13 90 29 61 6 52 32 فاس مكناس

 %6 45 19 26 0 33 12 الحسيمة طنجة تطوان

 %7 49 14 35 2 28 19 الشرق 

 %4 29 4 25 0 15 14 درعة تافياللت

 100 707 222 485 42 399 266 املجموع 

 حسب اإلطار باألكاديمياتاألطر التربوية توزيع :  9جدول 
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تو    ا    الت  و          م    ح   ا    

الم   و         ى   و  ت     

 
 حسب األكاديميات: األطر التربوية العاملة  10 شكل

 

عيدد ميين األسياتذة العيياملين يالحيف مين خييالل هيذا املبيييان  أن األكاديميية الجهوييية للتربيية والتكييوين اليدار البيضياء سييطات تمثيل أعلييى 

بأقسييام تحضييير شييهادة التقنييي العييالي كو هييا محتضيينة  ألكبيير عييدد ميين تخصصييات أقسييام تحضييير شييهادة التقنييي العييالي  علييى الصييعيد 

 الوطني.
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 الخاصة باألساتذة املبرزينالحركة االنتقالية 
 
 
 ن
 
الخاصيييية بالحركيييية االنتقالييييية لألسيييياتذة كرة الوزارييييية لمييييذل وفقيييياخاصيييية بأقسييييام تحضييييير شييييهادة التقنييييي الحركيييية االنتقالييييية ال مييييتظ

ء وابتيدا. 077*19 تحيت رقيم 2019يونييو  21بتياريخ الراغبين فيي االلتحياق بهيا  وأاملبرزين العاملين بأقسام تحضير شهادة القني العالي 

ييير  2019يولييييو  8 مييين
 
املناصييييب و ع فييييي اسيييتقبال ودراسييية ملفيييات طلبييييات االنتقيييال الخاصييية باألسييياتذة املبييييرزين حسيييب التخصصيييات ش

 الشاغرة. 

مصيلحة تنظيييم التعليييم وتتبييع إدميياج الحاصييلين بالخاصيية باألسيياتذة املبييرزين  2019سيينة سيية ملفييات الحركيية االنتقاليية لتييم دراهكيذا 

ملفيييا  58 امللفيييات التيييي تميييت معالجتهيييا إليييى عيييددقيييد بليييا علوميييات والوثيييائق امليييدالة بهيييا، و عليييى شيييهادة التقنيييي العيييالي للتأكيييد مييين  يييحة امل

 : تاليموزعة كال
 

 الخصاص عدد الطلبات التخصص

 11 4 الهندسة الكهربائية

 5 2 الهندسة امليكانيكية

 8 15 هندسة االقتصاد والتدبير

 0 2 الفيزياء

 5 4 الرياضيات

 4 24 اللغة العربية

 4 7 ة الفرنسيةاللغ

 37 58 املجموع

 : الطلبات الواردة في إطار الحركة االنتقالية 10جدول 

 

ين مصلحة تنظيم التعليم باألقسام التحضيرية للمدارس العليا والوحدة املركزية لتكو بعد االنتهاء من هذه العملية وبتنسيق مع 

 ةليات املتعلقة بإسناد املناصب الشاغرة لألساتذمإجراء الع ع فيالشرو  تم، الوطني للتجديد التربوي والتجريباملركز األطر ب

تحضيرية تحضير شهادة التقني العالي أو باألقسام ال بأقسام األمر بااللتحاقتعلق  سواء ،لحركة االنتقاليةاملشاركين في ااملبرزين 

  .للمدارس واملعاهد العليا

قسام تحضير مشاركا بالنسبة أل 58وعددهم االنتقالية لألساتذة املبرزين عنه الحركة أسفرت أسفله ما ( 11) وندرج في الجدول 

ن ألساتذة املبرزيأستاذا مبرزا للتدريس بأقسام تحضير شهادة التقني العالي من بين ا 26تم تعيين ، حيث شهادة التقني العالي

ا برز ستاذا مأ 11ا تم تلبية طلبات االنتقال ل فيم. أساتذة مبرزين من التعليم الثانوي التأهيلي 5و خريجي سلك تحضير التبريز

من الخصاص املعلن عنه في  % 70 قد قاربتنسبة تلبية الخصاص عموما  وبهذا تكون  يعمل بأقسام تحضير شهادة التقني العالي.

 .2019ئية للحركة االنتقالية لسنة النهاالنتائج . وفي ما يلي املذكرة الوزارية املنظمة للحركة االنتقالية
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 تقاليةخالل الحركة االن ت تلبيتهاتم: المناصب التي  11 جدول
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 : نسبة تلبية الخصاص حسب كل تخصص 11 شكل

 

من خالل هذا املبيان يمكن مالحظة أن أعلى نسبة تلبية الخصاص من األساتذة املبرزين كانت من نصيب تخصص الهندسة 

 .الكهربائية التي كان بها أكبر خصاص، متبوعة بتخصص هندسة االقتصاد والتدبير

 املناصب امللباة التخصص

 الثانوي التأهيلي الخريجين الجدد

 0 6 الهندسة الكهربائية

 0 4 الهندسة امليكانيكية

 0 7 هندسة االقتصاد والتدبير

 0 0 الرياضيات

 1 5 اللغة الفرنسية

 4 4 اللغة العربية

 5 26 املجموع
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 2019يونيو دورة ولى نتائج امتحان نهاية السنة األ 
ع املراكز املحتضنة لهذا بجمي 2019نظم امتحان  هاية السنة األولى من أقسام تحضير شهادة التقني العالي خالل شهر يونيو 

صعيد العلى %   77.66بلغت نسبة النجاح و  1986نجح منهم  لبااطو  طالبة 2557 للطلبةبلا العدد اإلجمالي التكوين، حيث 

 : بالثانويات التأهيلية التالية % 100جلت أعلى نسبة نجاح سوقد  .الوطني

 محمد السادس بمراكش بتخصص ي األنظمة الكهروبية واإلنتاجياتية ؛ 

 ابن سينا بالقنيطرة بتخصص تدبير املقاوالت الصغرى واملتوسطة ؛ 

 محمد الخامس بالصويرة بتخصص التدبير السياحي ؛ 

 .قاوالت الصغرى واملتوسطةبير املموالي إسماعيل بمكناس بتخصص تد 

وكانت النتائج عموما  .املحاسبة والتسيير بتخصصابن سينا بتاونات بالثانوية التأهيلية  %  37.50سجلت أدنى نسبة نجاح  فيما

 : كما يلي
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  %نسبة ال الناجحون  املترشحون  التخصص مركز تحضير شهادة التقني العالي

 تورزازا -الثانوية التأهيلية ابن الهيثم  
 86,21 25 29 املحاسبة والتسيير

 90,00 27 30 تطوير نظم اإلعالم 

 لقنيطرةا -الثانوية التأهيلية ابن سينا  

 93,75 15 16 ابتكار املنتوج الصناعي

 41,67 10 24 األنظمة الكهروبية

 68,18 15 22 الصيانة الصناعية

 100,00 30 30 تدبير املقاوالت الصغرى واملتوسطة

 91,67 22 24 تطوير نظم اإلعالم 

 تاونات –الثانوية التأهيلية ابن سينا 
 37,50 6 16 املحاسبة والتسيير

 100,00 5 5 تطوير نظم اإلعالم 

 –الثانوية التأهيلية أبي يعقوب البادس ي 

 الحسيمة
 85,71 12 14 تطوير نظم اإلعالم 

 أكادير –الثانوية التأهيلية اإلدريس ي 

 89,66 26 29 كار املنتوج الصناعيابت

 75,86 22 29 األنظمة الكهروبية

 42,86 12 28 األنظمة والشبكات املعلومياتية

 68,97 20 29 الكهروحيليات والنظم اآللية

 89,29 25 28 تدبير املقاوالت الصغرى واملتوسطة

 -الثانوية التأهيلية األمير موالي عبد هللا 

 سيدي قاسم

 94,44 17 18 بة والتسييراملحاس

 100,00 6 6 تقنيات الكهرباء

 الرشيدية –الثانوية التأهيلية التقنية 

 89,29 25 28 الطاقية

 76,67 23 30 الوسائط املتعددة وتصميم مواقع الويب

 100,00 29 29 تدبير املقاوالت الصغرى واملتوسطة

 تازة –الثانوية التأهيلية التقنية 
 83,33 20 24 تعددة وتصميم مواقع الويبالوسائط امل

 82,14 23 28 تدبير املقاوالت الصغرى واملتوسطة

 سطات –الثانوية التأهيلية التقنية 

 100,00 18 18 األنظمة الكهروبية

 82,61 19 23 الكهروحيليات والنظم اآللية

 82,14 23 28 تدبير املقاوالت الصغرى واملتوسطة

 62,96 17 27 م  تطوير نظم اإلعال 

 يشاوةش -الثانوية التأهيلية التقنية 
 92,00 23 25 الوسائط املتعددة وتصميم مواقع الويب

 75,00 21 28 تدبير املقاوالت الصغرى واملتوسطة

 فاس –الثانوية التأهيلية التقنية 

 56,67 17 30 األنظمة الكهروبية

 90,00 27 30 التدبير السياحي

 82,76 24 29 تسييراملحاسبة وال

 46,67 14 30 تطوير نظم اإلعالم 

 73,91 17 23 تقنو تجاري 

 70,00 21 30 تطوير نظم اإلعالم  كلميم –الثانوية التأهيلية التقنية 

 راكشم -الثانوية التأهيلية الحسن الثاني 
 56,67 17 30 البناء

 93,10 27 29 تطوير نظم اإلعالم 



25 

 

 

  %النسبة  الناجحون  املترشحون  التخصص دة التقني العاليمركز تحضير شها

 الثانوية التأهيلية الخنساء 

 الدار البيضاء -

 84,21 48 57 التدبير التجاري 

 100,00 29 29 التسيير اإلداري 

 94,64 53 56 تدبير املقاوالت الصغرى واملتوسطة

 الثانوية التأهيلية الخوارزمي

 الدار البيضاء -

 93,33 28 30 اجياتيةاإلنت

 83,33 25 30 األنظمة الكهروبية

 61,29 19 31 األنظمة والشبكات املعلومياتية

 93,10 27 29 البناء

 81,48 22 27 القالبية

 77,42 24 31 الكهروحيليات والنظم اآللية

 38,89 7 18 املواد اللدنية واملركبة

 73,33 22 30 تقنو تجاري 

 72,41 21 29 رباءتقنيات الكه

 سفيآ -الثانوية التأهيلية الخوارزمي

 45,45 10 22 ابتكار املنتوج الصناعي

 75,86 22 29 األنظمة الكهروبية

 60,00 15 25 األنظمة والشبكات املعلومياتية

 75,00 15 20 تقنو تجاري 

 لجديدةا -الثانوية التأهيلية الرازي 

 60,00 12 20 اإلنتاجياتية

 95,83 23 24 دبير التجاري الت

 78,26 18 23 الكهروحيليات والنظم اآللية

 84,21 16 19 املحاسبة والتسيير

 الس -الثانوية التأهيلية الفرابي  

 75,00 21 28 األنظمة والشبكات املعلومياتية

 80,00 24 30 املحاسبة والتسيير

 53,33 8 15 تقنيات الكهرباء

 الرباط –الليمون الثانوية التأهيلية 

 84,00 21 25 البناء

 86,67 26 30 التسيير اإلداري 

 87,50 21 24 السمعي البصري 

 86,21 25 29 تدبير املقاوالت الصغرى واملتوسطة

 70,83 17 24 فنون وصناعات الطباعة

 الثانوية التأهيلية املسيرة الخضراء 

 تيزنيت -

 86,67 26 30 التدبير التجاري 

 89,66 26 29 اسبة و التسييراملح

 الثانوية التأهيلية املغرب العربي 

 وجدة -

 63,33 19 30 األنظمة والشبكات املعلومياتية

 66,67 20 30 الكهروحيليات والنظم اآللية

 56,67 17 30 التسييراملحاسبة و 

 82,14 23 28 تطوير نظم اإلعالم 

 الثانوية التأهيلية املهدي بن بركة 

 جدةو  -

 73,68 14 19 ابتكار املنتوج الصناعي

 60,00 15 25 تدبير املقاوالت الصغرى واملتوسطة

 71,43 20 28 تقنيات الكهرباء

 الثانوية التأهيلية تاساوت

 قلعة السراغنة -
 73,91 17 23 تدبير املقاوالت الصغرى واملتوسطة
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  %النسبة  الناجحون  ن املترشحو  التخصص مركز تحضير شهادة التقني العالي

 الثانوية التأهيلية لالخديجة 

 الداخلة -

 84,21 16 19 تدبير املقاوالت الصغرى واملتوسطة

 64,29 18 28 تطوير نظم اإلعالم 

 الثانوية التأهيلية محمد الخامس  

 بني مالل -
 72,73 16 22 األنظمة والشبكات املعلومياتية

 س الثانوية التأهيلية محمد الخام

 الصويرة -

 75,86 22 29 األنظمة والشبكات املعلومياتية

 100,00 26 26 التدبير السياحي

 الثانوية التأهيلية محمد السادس

 مراكش -

 100,00 17 17 اإلنتاجياتية

 100,00 25 25 األنظمة الكهروبية 

 83,64 46 55 املحاسبة و التسيير 

 78,26 18 23 بالوسائط املتعددة وتصميم مواقع الوي

 الثانوية التأهيلية موالي إسماعيل

 مكناس -

 96,30 26 27 اإلنتاجياتية

 100,00 28 28 تدبير املقاوالت الصغرى واملتوسطة

 96,55 28 29 تطوير نظم اإلعالم 

 51,72 15 29 صيانة السيارات

 نجةط -الثانوية التأهيلية موالي يوسف 

 55,17 16 29 ابتكار املنتوج الصناعي

 82,14 23 28 األنظمة الكهروبية

 65,38 17 26 التدبير التجاري 

 67,86 38 56 املحاسبة والتسيير

 الثانوية التأهيلية يوسف بن تاشفين

 أكادير -

 50,00 14 28 اإلنتاجياتية

 50,00 13 26 التدبير السياحي

 –الثانوية التأهيلية لسان الدين بن الخطيب 

 العيون 

 88,00 22 25 مة والشبكات املعلومياتيةاألنظ

 86,67 26 30 تطوير نظم اإلعالم  

 77,66 1986 2557 املجموع

 : نتائج السنة األولى12 جدول
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 2019 و دورة ماي امتحان التخرج لنيل شهادة التقني العالي نتائج

 

 تنظيم امتحان التخرج لنيل شهادة التقني العالي 
 بالنسبة لجميع التخصصاتاختيار وصياغة مواضيع امتحان التخرج لنيل شهادة التقني العالي رتبطة بنظمت جميع العمليات امل

  .بالرباط والتوجيه واالمتحاناتالوطني للتقويم  ركزاملب 2019 ودورة مايل

 شهادة التقني العالي  نتائج امتحان التخرج لنيل
بداييييية شييييهر يوليييييوز  ي والتعليييييم العييييالي والبحييييث العلميييييوطنييييية والتكييييوين املنهييييته وزارة التربييييية الاسييييتنادا للييييبال  اليييييحفي الييييذي أصييييدر 

بلييا العييدد اإلجمييالي للمتراييحات واملتراييحين فقييد  املركييز الييوطني للتقييويم واالمتحانييات والتوجيييهواملعطيييات املتوصييل بهييا ميين  ،2019

 .2019ماي برسم دورة متراحة ومتراحا  3290امتحان نيل شهادة التقني العالي  الجتياز

ميين املتراييحين  1465، ميينهم نا حيية ونا حييا 1749فييي هييذه الييدورة فييي امتحييان التخييرج لنيييل شييهادة التقنييي العييالي  بلييا عييدد النييا حينو 

نقييط  5بزييادة بلغيت أي  2018فييي نفيس اليدورة لعييام  % 79.10 مقابيل % 84.10 لييدى املمدرسيين نجياحالنسيبة وقيد بلغييت  املمدرسيين.

 .%  33ت نسبة النجاح لدى فسة املتراحين األحرارفي حين بلغ مسوية،

 وفيما يلي نتائج امتحان التخرج بالراكز املحتضنة ألقسام تحضير شهادة التقني العالي حسب التخصصات.
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 تخصص تقنيات الكهرباء : 
 

 م    تح    ش   ة الت    ال  ل 
م مو  
 المت شح  

المت شحو  
 المم   و 

ال   حو  
 المم   و 

   ال  
المت شحو  
 ا ح ا 

ال   حو  
 ا ح ا 

 ال    

 0,00 0 2 100,00 14 14 16    -         ث         أ         

 0,00 0 3 90,00 9 10 13           -  ث         أ       أل      ال      هللا 

 10,00 1 10 90,00 9 10 20               -  ث         أ            ز   

 0,00 0 5 77,78 14 18 23      - ث         أ         ه            

 5,00 1 20 88,46 46 52 72 الم مو 
 

 : نتائج تخصص تقنيات الكهرباء 13جدول 
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         ه            

          المت حش   ال  م    وا ح ا 

        أل                   

 
 : نتائج تخصص تقنيات الكهرباء 12شكل 

 

سبة لتأهيلية الفارابي بسال قد سجلت أعلى نيظهر من خالل هذه النتائج أن الثانوية ابالنسبة للمتراحين املتمدرسين الرسميين ف

 بالثانوية التأهيلية املهدي بن بركة بوجدة  % 77.78فيما سجلت أدنى نسبة    % 100نجاح 

.من مجموع املتراحين %  5أما بالنسبة للمتراحين األحرار فلم تتعدى نسبة النجاح 



29 

 

 تطوير نظم اإلعالم : تخصص

 

  م    تح    ش   ة الت    ال  ل
م مو  
 المت شح  

المت شحو  
 المم   و 

ال   حو  
 المم   و 

 ال    
المت شحو  
 ا ح ا 

ال   حو  
 ا ح ا 

 ال    

 45,45 5 11 93,33 14 15 26         -  ث         أ      أ                 

 20,00 1 5 81,25 13 16 21          -  ث         أ                

 40,00 2 5 94,44 17 18 23      -   أ                ث      

 22,22 2 9 88,89 16 18 27     -  ث         أ              

 30,77 4 13 100,00 26 26 39       -  ث         أ        ال  إ       

 25,00 1 4 50,00 4 8 12        -  ث         أ               

 60,00 6 10 90,91 10 11 21      -      غ            ث         أ   

 33,33 1 3 79,17 19 24 27  ز ز    -  ث         أ            ه ث   

 70,00 7 10 86,96 20 23 33       -  ث         أ              ث    

 50,00 1 2 85,00 17 20 22        -ث .    أ                           

 44,44 4 9 55,17 16 29 38       - ث         أ               

 25,00 1 4 84,21 16 19 23         -  ث         أ              

 41,18 35 85 82,82 188 227 312 الم مو 

 تطوير نظم اإلعالم : نتائج تخصص 14جدول 
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 تطوير نظم اإلعالم: نتائج تخصص  13شكل 

قد  موالي إسماعيل بمكناسيظهر من خالل هذه النتائج أن الثانوية التأهيلية راحين املتمدرسين الرسميين فبالنسبة للمت

 ابن سينا بتاونات.بالثانوية التأهيلية  % 50فيما سجلت أدنى نسبة    % 100سجلت أعلى نسبة نجاح 

بالنسبة   % 88.89التأهيلية ابن سينا بالقنيطرة مقابل بالثانوية  % 20أما بالنسبة للمتراحين األحرار فلم تتعدى نسبة النجاح 

للمتراحين الرمسيين املتمدرسين بنفس املؤسسة.
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اقع الويب  تخصص الوسائط املتعددة وتصميم مو

 

 م    تح    ش   ة الت    ال  ل 
م مو  
 المت شح  

المت شحو  
 المم   و 

ال   حو  
 المم   و 

 ال    
المت شحو  
 ا ح ا 

  ال   حو
 ا ح ا 

 ال    

 0,00 0 13 88,89 16 18 31          -  ث         أ              

 14,29 2 14 71,43 15 21 35       -  ث         أ                  

 7,41 2 27 79,49 31 39 66 الم مو 

 : نتائج تخصص الوسائط المتعددة وتصميم مواقع الويب 15جدول 
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 تخصص الوسائط المتعددة  وتصميم مواقع الويب : نتائج 14 شكل

 

لى قد سجلت أع التقنية بالرشيدية يظهر من خالل هذه النتائج أن الثانوية التأهيلية بالنسبة للمتراحين املتمدرسين الرسميين ف

 . % 88.89نسبة نجاح 

حين.من مجموع املترا % 7.41أما بالنسبة للمتراحين األحرار فلم تتعدى نسبة النجاح 
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 تخصص األنظمة والشبكات املعلومياتية :

 م    تح    ش   ة الت    ال  ل 
م مو  
 المت شح  

المت شحو  
 المم   و 

ال   حو  
 المم   و 

 ال    
المت شحو  
 ا ح ا 

ال   حو  
 ا ح ا 

 ال    

 25,00 3 12 100,00 10 10 22    -  ث         أ               

 6,67 2 30 41,18 7 17 47               -         ز     ث         أ   

 0,00 0 2 76,92 10 13 15         -  ث         أ                   

 90,00 9 10 87,50 14 16 26      -  ث         أ         غ          

 75,00 6 8 100,00 9 9 17      -  ث         أ            ز  

 0,00 0 1 100,00 9 9 10        -     أ                ث    

 33,33 3 9 85,00 17 20 29  ص      -  ث         أ                  

 25,00 1 4 65,00 13 20 24      أ -  ث         أ              

 5,26 1 19 68,18 15 22 41        -ث .    أ                           

 26,32 25 95 76,47 104 136 231  مو الم

 األنظمة والشبكات المعلومياتية : نتائج تخصص 16جدول 
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 األنظمة والشبكات المعلومياتية : نتائج تخصص 15 شكل

 

بة سيظهر من خالل هذه النتائج أن الثانوية التأهيلية الفارابي بسال قد سجلت أعلى نبالنسبة للمتراحين املتمدرسين الرسميين ف

 الخوارزمي بالدار البيضاء.بالثانوية التأهيلية  % 41.18فيما سجلت أدنى نسبة    % 100نجاح 

بل مقا %   5.26أما بالنسبة للمتراحين األحرار فقد سجلت أدنى نسبة نجاح بالثانوية التأهيلية لسان الدين بن الخطيب بالعيون 

 سة.بالنسبة للمتراحين املتمدرسين بنفس املؤس  % 68.18
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 تخصص األنظمة الكهروبية :

 م    تح    ش   ة الت    ال  ل 
م مو  
 ح  شالمت 

المت شحو  
 المم   و 

ال   حو  
 المم   و 

 ال    
المت شحو  
 ا ح ا 

ال   حو  
 ا ح ا 

 ال    

 63,64 7 11 76,92 10 13 24      -  ث         أ        ال     ف 

 0,00 0 4 33,33 3 9 13          -     ث         أ             

 29,41 5 17 72,22 13 18 35               -  ث         أ            ز   

 87,50 7 8 87,50 14 16 24      -  ث         أ              

 25,00 2 8 95,24 20 21 29     -  ث         أ              

 66,67 6 9 82,35 14 17 26       -     ث         أ               

 72,73 8 11 66,67 10 15 26      -  ث         أ            ز  

 33,33 3 9 81,82 18 22 31      أ -  ث         أ              

 49,35 38 77 77,86 102 131 208 الم مو 

 األنظمة الكهروبية : نتائج تخصص 17جدول 
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 األنظمة الكهروبية تخصص : نتائج16شكل 

 

فيما سجلت أدنى نسبة    % 95.24قد سجلت أعلى نسبة نجاح  التقنية بفاسمن خالل هذه النتائج أن الثانوية التأهيلية يظهر 

 ابن سينا بالقنيطرة وذلك بالنسبة للمتراحين الرسميين.بالثانوية التأهيلية  % 41.18
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 تخصص الكهروحيليات النظم اآللية :

 تح    ش   ة الت    ال  ل  م   
م مو  
 المت شح  

المت شحو  
 المم   و 

ال   حو  
 المم   و 

 ال    
المت شحو  
 ا ح ا 

ال   حو  
 ا ح ا 

 ال    

 10,87 5 46 94,44 17 18 64               -  ث         أ            ز   

 13,04 3 23 66,67 10 15 38      -  ث         أ              

 10,20 5 49 50,00 11 22 71         -  ث         أ          ز  

 13,79 4 29 66,67 10 15 44      -  ث         أ         غ          

 0,00 0 23 72,22 13 18 41      أ -  ث         أ              

 10 17 170 69,32 61 88 258 الم مو 

 الكهروحيليات النظم اآللية ص: نتائج تخص 18جدول 
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 الكهروحيليات النظم اآللية : نتائج تخصص 17شكل 

 

فيما سجلت   %  94.44قد سجلت أعلى نسبة نجاح الخوارزمي بالدار البيضاء من خالل هذه النتائج أن الثانوية التأهيلية يظهر 

نجاح   نسبة أدنى نسبة للمتراحين الرسميين، كما سجلت الرازي بالجديدة  وذلك  بالبالثانوية التأهيلية  % 50نسبة    أدنى

 بنفس املؤسسة . بالنسبة للمتراحين األحرار % 10.20
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 تخصص البناء :
 

 م    تح    ش   ة الت    ال  ل 
م مو  
 المت شح  

المت شحو  
 المم   و 

ال   حو  
 المم   و 

 ال    
المت شحو  
 ا ح ا 

ال   حو  
 ا ح ا 

 ال    

 0,00 0 8 100,00 19 19 27        -        أ                ث 

 7,69 1 13 85,71 24 28 41               -  ث         أ            ز   

 35,71 5 14 100,00 22 22 36       -  ث         أ              ث    

 17,14 6 35 94,20 65 69 104 الم مو 

 بناءال : نتائج تخصص 19جدول 
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  البناء : نتائج تخصص 18شكل 

 

لثاني الليمون بالرباط والحسن ا ويتين التأهيليتينيظهر من خالل هذه النتائج أن الثانبالنسبة للمتراحين املتمدرسين الرسميين ف

 . % 100أعلى نسبة نجاح  اقد سجلت بمراكش

بالنسبة   % 85.71مقابل  %  7.69وية التأهيلية الخوارزمي أما بالنسبة للمتراحين األحرار فقد سجلت أدنى نسبة نجاح بالثان

 للمتراحين املتمدرسين بنفس املؤسسة.
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 تخصص اإلنتاجياتية :

 م    تح    ش   ة الت    ال  ل 
م مو  
 ح  شالمت 

المت شحو  
 المم   و 

ال   حو  
 المم   و 

 ال    
المت شحو  
 ا ح ا 

ال   حو  
 ا ح ا 

 ال    

 40,00 4 10 88,46 23 26 36               -   أ            ز     ث      

 41,67 5 12 63,64 7 11 23         -  ث         أ          ز  

 7,69 1 13 100,00 15 15 28       -  ث         أ        ال  إ       

 0,00 0 2 69,23 9 13 15       -  ث         أ                  

 33,33 4 12 80,00 12 15 27 أ      -  ث         أ         ف           

 28,57 14 49 82,5 66 80 129 الم مو 

 تخصص اإلنتاجياتية : 20جدول 
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 تخصص اإلنتاجياتية : 19شكل 

 

قد  إسماعيل بمكناس موالييظهر من خالل هذه النتائج أن الثانوية التأهيلية بالنسبة للمتراحين املتمدرسين الرسميين ف

 بنفس املؤسسة. بالنسبة للمتراحين األحرار % . 7.69مقابل    % 100سجلت أعلى نسبة نجاح 
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 تخصص ابتكار املنتوج الصناعي :

 م    تح    ش   ة الت    ال  ل 
م مو  
 المت شح  

المت شحو  
 المم   و 

ال   حو  
 المم   و 

 ال    
المت شحو  
 ا ح ا 

ال   حو  
 ح ا ا 

 ال    

 50,00 5 10 75,00 9 12 22      -  ث         أ        ال     ف 

 22,22 2 9 83,33 5 6 15          -  ث         أ                

 13,33 2 15 53,33 8 15 30      -  ث         أ         ه           

 10,53 2 19 87,50 7 8 27      -  ث         أ            ز  

 22,22 2 9 88,46 23 26 35      أ -  ث         أ              

 21,00 13 62 78,00 52 67 129 الم مو 

 تخصص ابتكار المنتوج الصناعي : 21جدول 
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 تخصص ابتكار المنتوج الصناعي : 20شكل 

 

ى الثانوية التأهيلية اإلدريس ي بأكادير قد سجلت أعل بالنسبة للمتراحين املتمدرسين الرسميين فيظهر من خالل هذه النتائج أن

 . % 88.46نسبة نجاح 

  % 87.50بالثانوية التأهيلية الخوارزمي بآسفي مقابل  %  10.53أما بالنسبة للمتراحين األحرار فقد سجلت أدنى نسبة نجاح 

 بالنسبة للمترشيحن املتمدرسين.
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 تقنو تجاري : تخصص

 

   ال  ل م    تح    ش   ة الت  
م مو  
 المت شح  

المت شحو  
 المم   و 

ال   حو  
 المم   و 

 ال    
المت شحو  
 ا ح ا 

ال   حو  
 ا ح ا 

 ال    

 33,33 4 12 69,23 18 26 38              -  ث         أ            ز   

 - - - 100,00 14 14 14     -  ث         أ              

 42,86 3 7 100,00 18 18 25      -          ز    ث         أ  

 36,84 7 19 86,207 50 58 77 الم مو 

 تخصص تقنو تجاري : 22جدول 
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 : تخصص تقنو تجاري 21شكل 

 

ة بالنسب % 100يتبين من خالل هذه النتائج أن الثانويتين التقنية بفاس والخوارزمي بآسفي قد سجلتا أعلى نسبة نجاح 

 .املتمدرسين الرسميين للمتراحين
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 : تخصص تدبير املقاوالت الصغرى واملتوسطة

 م    تح    ش   ة الت    ال  ل 
م مو  
 المت شح  

المت شحو  
 المم   و 

ال   حو  
 المم   و 

 ال    
المت شحو  
 ا ح ا 

ال   حو  
 ا ح ا 

 ال    

 16,67 2 12 95,45 21 22 34        -  ث         أ              

 0,00 0 10 100,00 12 12 22          -  ث         أ                

 26,09 12 46 92,65 63 68 114               -  ث         أ              

 3,45 2 58 95,45 21 22 80      -  ث         أ              

 13,73 7 51 100,00 28 28 79       -  ث         أ        ال  إ       

 8,82 3 34 65,22 15 23 57  ز   -  ث         أ              

 8,33 1 12 63,16 12 19 31      -  ث         أ         ه           

 6,67 1 15 84,62 22 26 41          -  ث         أ              

 50,00 1 2 88,46 23 26 28        -  ث         أ              

 16,67 1 6 69,23 18 26 32          غ    -  ث         أ             

 7,81 5 64 90,48 19 21 85      أ -  ث         أ              

 64,29 9 14 84,62 11 13 27         -  ث         أ              

 13,58 44 324 86,601 265 306 630 الم مو 

 تخصص تدبير المقاوالت الصغرى والمتوسطة : 23 جدول
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 تخصص تدبير المقاوالت الصغرى والمتوسطة : 22شكل 

 

ي ويتين التأهيليتين ابن سينا بالقنيطرة وموال بالنسبة للمتراحين املتمدرسين الرسميين فيظهر من خالل هذه النتائج أن الثان

  .% 100أعلى نسبة نجاح  اقد سجلت إسماعيل بمكناس

  % 95.45مقابل  التقنية بسطاتبالثانوية التأهيلية  %  3.45أما بالنسبة للمتراحين األحرار فقد سجلت أدنى نسبة نجاح 

 بالنسبة للمترشيحن املتمدرسين.
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 تخصص املحاسبة والتسيير :

 م    تح    ش   ة الت    ال  ل 
م مو  
 المت شح  

المت شحو  
 المم   و 

ال   حو  
 المم   و 

 ل    ا
المت شحو  
 ا ح ا 

ال   حو  
 ا ح ا 

 ال    

 2,44 1 41 92,00 23 25 66      -  ث         أ        ال     ف 

 11,00 11 100 96,15 25 26 126    -  ث         أ               

 40,00 6 15 50,00 3 6 21           -  ث         أ       أل      ال      هللا 

 4,26 2 47 92,31 12 13 60         -ث         أ          ز    

 10,10 10 99 44,44 8 18 117     -  ث         أ              

 6,25 1 16 16,67 2 12 28        -  ث         أ               

 4,92 3 61 85,00 17 20 81      -  ث         أ         غ          

 4,35 2 46 100,00 24 24 70       -     أ                    ث    

 8,51 4 47 60,00 15 25 72   ز    -  ث         أ                      

 8,47 40 472 76,33 129 169 641 الم مو 

 تخصص المحاسبة والتسيير : 24جدول 
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 تخصص المحاسبة والتسيير : 23شكل 

 

بالنسبة  % 100قد سجلت أعلى نسبة نجاح  وية التأهيلية محمد السادس بمراكشنتائج أن الثانيظهر من خالل هذه ال

 .بالنسبة للمتراحين األحرار % 4.35مقابل  للمتراحين املتمدرسين الرسميين
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 تخصص التسيير اإلداري :

 م    تح    ش   ة الت    ال  ل 
م مو  
 المت شح  

المت شحو  
 المم   و 

ال   حو  
 مم   و ال

 ال    
المت شحو  
 ا ح ا 

ال   حو  
 ا ح ا 

 ال    

 0,00 0 0 100,00 26 26 26        -  ث         أ              

 50,00 1 2 100,00 29 29 31               -  ث         أ              

 50,00 1 2 100,00 55 55 57 الم مو 

 تخصص التسيير اإلداري : 25جدول 

 

100%

100%

50%

0% 20% 40% 60% 80% 100% 120%

ال      ال  مو  

ال ا  ال       ال       

          المت شح   ال  م    وا ح ا 

                       أل    

 
 تخصص التسيير اإلداري : 24شكل 

 

 % 100نسبة نجاح  ويتين التأهيليتين الليمون بالرباط والخنساء بالدار البيضاء قد سجليظهر من خالل هذه النتائج أن الثان

 بهذه األخيرة. بالنسبة للمتراحين األحرار % 50مقابل  بالنسبة للمتراحين املتمدرسين الرسميين
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 حي :تخصص التدبير السيا

 م    تح    ش   ة الت    ال  ل 
م مو  
 ح  شالمت 

المت شحو  
 المم   و 

ال   حو  
 المم   و 

 ال    
المت شحو  
 ا ح ا 

ال   حو  
 ا ح ا 

 ال    

 100,00 2 2 0,00 - - 2        -  ث         أ            ز   

 83,33 5 6 89,29 25 28 34     -  ث         أ              

 100,00 4 4 91,67 11 12 16  ص      -  ث         أ                  

 85,71 6 7 94,12 16 17 24      أ -  ث         أ         ف           

 66,67 2 3 0,00 - - 3         -  ث         أ              

 86,36 19 22 91,23 52 57 79 الم مو 

 دبير السياحيتخصص الت : 26جدول 
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          المت شح   ال  م    وا ح ا 
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 تخصص التدبير السياحي : 25شكل 

 

وية التأهيلية يوسف بن تاشفين بأكادير قد بالنسبة للمتراحين املتمدرسين الرسميين فيظهر من خالل هذه النتائج أن الثان

 . % 94.12سجلت أعلى نسبة نجاح 
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 تخصص التدبير التجاري :

 م    تح    ش   ة الت    ال  ل 
م مو  
 ح  المت ش

المت شحو  
 المم   و 

ال   حو  
 المم   و 

 ال    
المت شحو  
 ا ح ا 

ال   حو  
 ا ح ا 

 ال    

 100,00 1 1 95,24 20 21 22      -  ث         أ        ال     ف 

 80,00 8 10 90,91 40 44 54               -  ث         أ              

 100,00 1 1 100,00 13 13 14         -  ث         أ          ز  

 55,56 5 9 100,00 26 26 35  ز     -  ث         أ                      

 71,43 15 21 95,19 99 104 125       ع

 تخصص التدبير التجاري : 27جدول 
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 تخصص التدبير التجاري : 26شكل 

 

 % 100نسبة نجاح  تين الرازي بالجديدة واملسير الخراء بتزنيت قد سجلتاويتين التأهيلييظهر من خالل هذه النتائج أن الثان

 بهذه األخيرة. بالنسبة للمتراحين األحرار % 55.56مقابل  بالنسبة للمتراحين املتمدرسين الرسميين
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 التخصصات الوحيدة املركز :

 الت    م    تح    ش   ة الت    ال  ل 
م مو  
 ح  شالمت 

المت شحو  
  و المم  

ال   حو  
 المم   و 

 ال    
المت شحو  
 ا ح ا 

ال   حو  
 ا ح ا 

 ال    

 13,64 3 22 100,00 26 26 48                  -  ث         أ              

 0,00 0 3 92,31 12 13 16       ص                     -  ث         أ              

 -        ث         أ        ال  إ 
 ص                   

10 9 8 88,89 1 1 100,00 

 50,00 2 4 87,50 21 24 28           ص          -  ث         أ              

       -  ث         أ            ز   
                 

20 15 13 86,67 5 2 40,00 

 -  ث         أ                
     ص       ص            

18 10 8 80,00 8 0 0,00 

   ث         أ            ز   
-                                       

32 19 12 63,16 13 0 0,00 

 14,29 8 56 86,21 100 116 172       ع

 التخصصات وحيدة المركز : 28جدول 
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          المت شح   ال  م    وا ح ا    لت      وح  ة الم   

        أل                   

 
 التخصصات وحيدة المركز : 27شكل 
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 تحضير شهادة التقني العاليتتبع خريجي أقسام 
 

ف أشييكالها ولييوج الدراسييات العليييا علييى اخييتال ميين تمكيين العديييد ميين خريجييي شييهادة التقنييي العييالي  2019-2020عييرف الييدخول التربييوي 

ذا دا لهييممييا أعطييى إشييعاعا متزاييي وباملدرسيية الوطنييية للتجييارة والتييدبير هندسييينالعليييا للم واملعاهييد سواء باإلجييازة املهنييية أو باملييدار سيي

 .2019و 2015ندرج فيما يلي تطور عدد الحاصلين على شهادة التقني العلي خالل الفترة املمتدة مابين و  السلك من التكوين.

 

 املوسم الدراس ي 2015 2016 2017 2018 2019

 عدد الناجحين 1563 1699 1579 1709 1749

 2019إلى  2015 من شهادة التقني العالي الحاصلين على عدد تطور:  29 جدول
  

ميين  انتقييلحيييث  ارتفاعيياوقييد عييرف هييذا العييدد  2019إلييى  2015خييالل الفتييرة املمتييدة ميين  8299بلييا عييدد حيياملي شييهادة التقنييي العييالي 

  . 2019خالل دورة ماي  1749 إلى 2015في دورة ماي  1563

حيييول تتبيييع إدمييياج ، م تحضيييير شيييهادة التقنيييي العيييالياملركزيييية املكلفييية بيييالتكوين بأقسيييا املصيييلحةخيييالل املعطييييات التيييي توصيييلت بهيييا  ومييين

محتضيينا مركييزا  21الحاصييلين علييى شييهادة التقنييي العييالي سييواء فييي الحييياة املهنييية أو ملتابعيية الدراسييات العليييا والجامعييية والييواردة ميين 

 :(28)شكل  ما يليتبين  لي،طالبة وطالبا حاصال على شهادة التقني العا 1012من عينة و ، مركزا 33من أصل لهذا السلك التكويني 

 ؛ % 66الدراسات العليا والجامعية أي بنسبة  يتابعون طالبة وطالبا  663 -

 ؛ % 11وطالب حصلوا على تداريب باملقاوالت أي بنسبة  طالبة 114 -

 ؛% 8سوق الشغل أي بنسبة  واطالبة وطالبا ولج 79 -

 .الطلبة مجموعمن  % 15ما يمثل أيلبة وطالبا طا 156 ال تتوفر املؤسسات على معطيات دقيقة فيما يخصفي حين  -
 

المت      ل  ا      م    
     

الح          ت     
     

الح           م  
    

  ش  
     

تو    ال       ح   الم   ا  ال  م    والم    

 
  : تتبع الخريجين حسب مسارهم ما بعد التكوين 28شكل 
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 : ت وحسب مسارهم الجامعي أو املنهيالطلبة حاملي شهادة التقني العالي حسب التخصصاتتبع  يبين الجدول التاليو 
 
 

معلومات 

غير 

     متوفرة

الحاصلين عدد 

   على عمل

صلين الحاعدد 

 على تدريب  

املتابعين عدد 

 لدراسات جامعية  
 التخصص عدد الخريجين

 ابتكار  اليمنتوج الصناعي 63 29 20 5 9

 جياتيةااإلنت 24 5 1 5 13

 األنظمة الكهروبية 95 60 12 9 14

 األنظمة والشبكات املعلومياتية   69 46 5 4 14

 البناء 41 21 8 4 8

 جاري التدبير الت 60 50 5 0 5

 التدبير السياحي 41 22 8 5 6

 التسيير اإلداري  26 21 3 2 0

 السمعي البصري  21 17 1 3 0

 الصيانة الصناعية 8 6 1 1 0

 الطاقية 26 18 0 0 8

 النظم اآلليةالكهروحيليات   26 19 3 2 2

 املحاسبة  والتسيير  111 70 12 7 22

 ع الويبالوسائط املتعددة وتصميم مواق 16 14 0 0 2

 املتوسطةتدبير املقاوالت الصغرى و  156 125 11 6 14

 تطوير نظم اإلعالم   137 83 15 15 24

 تقنيات الكهرباء 37 29 1 2 5

 فنون وصناعات الطباعة 12 12 0 0 0

 تقنو تجاري  35 15 8 8 4

 الجامعي أو المهنيالطلبة حاملي شهادة التقني العالي حسب التخصصات وحسب مسارهم  تتبع:  30 دولج
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 خــالصـة

 :                                      أ     ز   أ            ه                  

   تت ا        تت  2019 تت      تت       تت      تت   تته         تت     تت          تت     غتت    تت       تت    -

 ؛ % 5 ز       غ   2018                    79.10%       % 84.10

 ؛%  66                                     2019            غ              ه                  -

ز      ه ه  أل                    2019-2020    ع                   ز   14ز     أ ث      -

  .  ه       ف                   ه       ق           ص            أل           

  ى                                ف    ظ       ه     ه      ئج         إ ى   غ     ع          

           ه  ق               ه                        ج                     أ            ه              

             ز             ع    ص  ح      ز       ه                           ه       ك           

 ك  ه                                               ه                 أل                      ى  أ     

                                  ع        ا        ه                 .

         غ  ى   ص               ه        ف   ث     أل    ه     أل                     ك         

   ه                        أ    ال         ث                    ه                               

       ع          ص ص   ز                   ز          أل            ه                          ك

       . 

                     إ         ع     ص      ى  ه         أل       أ      ع       إ             ،

          ه  ه                 ز           ه       ك             ك                           ز        

                                 ه  ه .    ه             ه          ز            
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