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 بالغ صحفي
 

   8102 دورة ماي -نتائج امتحان نيل شهادة التقني العالي 

  بلغ العدد الإجمالي للمترشحات والمترشحين لجتياز امتحان نيل شهادة التقني العالي لهذه الدورة

 .7102مقارنة مع دورة   %23,11مترشحة ومترشحا بزايدة بلغت  7373

 نقطة مئوية  8,19بزايدة بلغت  %79,10هذه الدورة  بلغت نس بة النجاح لدى الممدرسين في

 .   8102مقارنة مع دورة 

 

 يوم الثالاثء ،أ نه قد تم الإعالن ،والتعليم العالي والبحث العلمي تعلن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني
وعلى الموقع  بمراكز المتحان    2018ماي   دورة نتائج امتحان نيل شهادة التقني العالي برسم عن  ،8102يوليوز  3 

 .  www.men.gov.maالإلكتروني للوزارة
 

من المترشحين  0411انجحة وانجحا منهم   1709لناجحين في هذا المتحان الإجمالي ل عدد الوقد بلغ  
بزايدة  7102في نفس الدورة لعام  %70,91مقابل  79,10% وبلغت نس بة النجاح لدى الممدرسين .الممدرسين

 . %27,46لدى فئة المترشحين ال حرار  نس بة الناجحين في حين بلغت نقطة مئوية، 8,19غت بل
 

حدى الميزات  مجموع  من%95,60 وهو ما يمثل  1367وبلغ عدد الناجحين الممدرسين الحاصلين على اإ
   17,88الدورة. كما بلغ أ على معدل عام تم الحصول عليه في هذه 8102في دورة  %84,12الناجحين، وذلك مقابل 

 بشعبة تدبير المقاولت الصغرى والمتوسطة. 71من 
 
 

هذا، وبلغ العدد الإجمالي للمترشحات والمترشحين لجتياز امتحان نيل شهادة التقني العالي برسم هذه الدورة 
 تخصصا.  88 وذلك في %23,11، بزايدة بلغت 8102نفس الدورة لعام  في 1123مقابل مترشحة ومترشحا  1272
 

لمتحان نيل شهادة التقني العالي في ظل مجموعة من المس تجدات  8107وقد تم اجتياز اختبارات دورة ماي 
رساء مختلف محطات هذا المتحان على معايير ومساطر  أ همها اعتماد ال طر المرجعية لجميع الختبارات، عالوة على اإ

 موحدة وطنيا.
 

نجاح هذا كما مرت جميع اختبارات هذا المتحان في أ ج واء تميزت ابنخراط كامل لكافة المتدخلين من أ جل اإ
جرائه في أ جواء سليمة تضمن لالمتحان مصداقيته وللمترشحات والمترشحين اجتيازه  الس تحقاق التربوي الهام وضمان اإ

 .على قاعدة تكافؤ الفرص


