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 2020دورة  -نتاجئ امتحان نيل شهادة التقين العايل 

 

  3169بلغ العدد ال جاميل للمرتحشات واملرتحشني لجتياز امتحان نيل شهادة التقين العايل هذه ادلورة 

 ؛مرتحشة ومرتحشا 

  نقطة مئوية 5,33 بزايدة بلغت %89,43بلغت نس بة النجاح دلى املمدرسني يف هذه ادلورة.   
 

 

أ نه قد  ، قطاع الرتبية الوطنية،والتعلمي العايل والبحث العلمي تعلن وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين

، 2020غشت  29يومه السبت  2020دورة   برمس  العايل   مت ال عالن عن نتاجئ امتحان نيل شهادة التقين

 .  www.men.gov.maال لكرتوين للوزارة املوقع عرب وذكل

مرتحشة  3169برمس هذه ادلورة  هذا الامتحانبلغ العدد ال جاميل للمرتحشات واملرتحشني لجتياز  وقد

 . ختصصا 22 يفومرتحشا 
 

  .من املرتحشني املمدرسني 1777مهنم  ،انحجة وانحجا 2078لناحجني يف هذا الامتحان ال جاميل ل عدد البلغ و  

بزايدة  2019يف نفس ادلورة لعام  %84,10مقابل  89,43%بلغت نس بة النجاح دلى املمدرسني حيث 

 . %52,16دلى فئة املرتحشني ال حرار  نس بة الناحجني يف حني بلغت نقطة مئوية، 5,33بلغت 
 

لناحجني عدد ا فامي بلغ ،ابملائة من مجموع الناحجات والناحجني املمدرسني 52,45 ال انث نس بةشلكت و 

حدى املزيات عام مت احلصول  ، وأ عىل معدلمجموع الناحجني من%94,14  وهو ما ميثل  ،1673املمدرسني اب 

 بشعبة احملاس بة والتس يري. 20من    18,12ادلورةعليه يف هذه 
 

 

 ،لمتحان نيل شهادة التقين العايل يف ظل مجموعة من املس تجدات 2020مت اجتياز اختبارات دورة و

 معمجليع الاختبارات، حمينة رجعية ماعامتد أ طر كذا تغيري وتمتمي القرار الوزاري املنظم لهذا الامتحان و أ مهها 

رساء خمتلف حمطات هذا الامتحان   حصي، عالوة عىل اعامتد بروتوكول معايري ومساطر موحدة وطنيا وفقا 

 ."19تفيش فريوس كوروان "كوفيد من  للوقاية

يف  ، اليت تزامنت وحاةل الطوارئ الصحية اليت تعرفها بالدان،مرت مجيع اختبارات هذا الامتحان وقد

ية واكفة ورجال الرتبية والتكوين والسلطات احمللية وال منية والصح  لنساءأ جواء سلمية متزيت ابخنراط اكمل 

جناح هذا الاس تحقاق الرتبوي من أ جل ،املتدخلني   ني.واملرتحش اتالهام وضامن تاكفؤ الفرص مجليع املرتحش ا 


