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عالن عن    2021دورة    -   نتاجئ إمتحان نيل شهادة إلتقين إلعال إل 

 

   ؛ ومرتحشا   مرتحشة  4163بلغ إلعدد إل جامل للمرتحشات وإملرتحشني لجتياز إمتحان نيل شهادة إلتقين إلعال  •

 .  %89,84دلى إملمدرسني بلغت نس بة إلنجاح   •
 

 

أ نه    ، قطاع إلرتبية إلوطنية،وإلتعلمي إلعال وإلبحث إلعلمي  تعلن وزإرة إلرتبية إلوطنية وإلتكوين إملهين
شه مت   نيل  إمتحان  نتاجئ  عن  دورة إل عالن  برمس  إلعال  إلتقين  إلرمسية    إلبوإبةعىل    2021  ادة 

 .  www.men.gov.maللوزإرة

ل عدد  إلبلغ  و   الامتحان  إل جامل  هذإ  يف  مهنم    2394لناحجني  وانحجا  إملرتحشني   2176انحجة  من 
 ، 2020يف نفس إدلورة لعام  %  89,43مقابل  %  89,84  إملمدرسنيدلى  نجاح  إل نس بة  وبلغت    .إملمدرسني

 .  %  28,87 دلى فئة إملرتحشني إل حرإر نس بة إلناحجني يف حني بلغت

 عدد إلناحجني   بلغفامي  ،  وع إلناحجات وإلناحجني إملمدرسنيابملائة من مجم  54,04شلكت نس بة إل انث  و 
حدى إملزيإت    إملمدرسني مجموع إلناحجني. كام بلغ أ عىل معدل عام مت    من%95,63   ميثلوهو ما   ،2081اب 

 . إلتس يري إل دإريبشعبة    20من  18,74إحلصول عليه يف هذه إدلورة

للمرتحشات وإملرتحشني لجتياز إمتحان نيل شهادة إلتقين إلعال برمس هذه    إل جامل وبلغ إلعدد  هذإ،  
 .  ختصصا  22  يف وذكل  مرتحشة ومرتحشا  4163  إدلورة

ظل مجموعة من إملس تجدإت   لمتحان نيل شهادة إلتقين إلعال يف  2021إجتياز إختبارإت دورة  و 
وإعامتد إملوإضيع إملكيفة ابلنس بة للمرتحشات وإملرتحشني    الاختبارإت،مجليع  حمينة  رجعية  إعامتد أ طر مأ مهها  

عاقة رساء خمتلف حمطات هذإ الامتحان عىل معايري ومساطر موحدة وطنيا.  ،يف وضعية إ   عالوة عىل إ 

لنساء ورجال إلرتبية  متزيت ابخنرإط اكمل  سلمية  أ جوإء    مرت مجيع إختبارإت هذإ الامتحان يف  وقد
وإلس إملتدخلنيوإلتكوين  واكفة  وإلصحية  وإل منية  إحمللية  الاس تحقاق    ،لطات  هذإ  جناح  إ  أ جل  من  وذكل 

يف ظرفية إس تثنائية طبعهتا إلتدإبري إلوقائية   وضامن تاكفؤ إلفرص مجليع إملرتحشني وإملرتحشاتإلهام  إلرتبوي  
 ."19 -إملتخذة جرإء تفيش فريوس كوروان "كوفيد  
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