بالغ صحفي
تعلن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي ،أن نتائج الشطر الكتابيي لمبارايت
التبريز للتعليم الثانوي برسم الموسم التكويني الجاري  ،0206/0207أسفرت عن نجاح  72مترشحا ومترشحة
في الرايضيات و 02في علوم الفيزايء و 08في علوم المهندس تخصص :هندسة كهرابئية و 00مترشحا ومترشحة في
علوم المهندس تخصص :هندسة ميكانيكية.
وتعد هذه النتائج غير المس بوقة ،منذ اعتماد المغرب نظام التبريز س نة  ،0868تتويجا للمجهودات التي تبذلها
الوزارة من أجل االرتقاء بأداء منظومة التربية والتكوين ،وفي تناغم اتم مع توجيهات الرؤية االستراتيجية ل إالصالح
(.)0222-0205
وأهم ما يميز هذه المبارايت ،التي تجرى في اإطار التعاون المغربيي الفرنسي ،كون المترشحين المغاربة يجتازون
نفس االختبارات الكتابية مع نظرائهم الفرنس يين ،كما يتم تصحيح أوراق االمتحان بفرنسا أيضا ،مما يعني الخضوع
لنفس معايير التقويم.
ومنذ مباشرة اإصالح منظومة التكوين ابإحداث المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين س نة  ،0200عمدت
الوزارة ،اإلى اإرساء أسالك لتحضير مبارايت التبريز في مجموعة من المراكز:
المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين
الرابط -سال – القنيطرة
مراكش – أسفي
فاس -مكناس
فاس-مكناس
مراكش – أسفي
مراكش -أسفي
الدار البيضاء -سطات
الدار البيضاء -سطات

سلك تحضير مبارايت التبريز في التخصصات
الرايضيات
اللغة الفرنس ية
العلوم الفيزايئية-تخصص فيزايء
المعلومات
علوم االقتصاد والتدبير :تخصص :تدبير
علوم االقتصاد والتدبير تخصص :اقتصاد
العلو م الصناعية للمهندس تخصص :هندسة كهرابئية
العلو م الصناعية للمهندس تخصص :هندسة ميكانيكية
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كما تم تحديد معايير جديدة تتمثل ابلساس في شروط الترش يح التي أصبحت تنص على أن يكون المترشح:
 من جنسيـة مغربيـة؛
 أال يتجاوز عمره  55س نة عند اتريخ توظيفه وذلك ابلنس بة للمترشح غير الموظف ؛
 أن يكـون قد أنهـى تكوينه بسلك تحضير مبارايت التبريز أو بسلك دراسي معترف بمعادلته لهذا السلك،
أو حاصال على دبلوم للسلك الثالث أو ما يعادله أو شهادة السلك الثالث للمدارس العليا للساتذة أو ما
يعادلها أو دبلوم الدراسات العليا أو ما يعادله أو الدكتوراه ،أو دبلوم الدراسات العليا المعمقة أو المتخصصة
أو ما يعادل اإحداهما أو شهادة الماستر أو الماستر المتخصص أو ما يعادلها في اإحدى التخصصات المطلوبة.
كما تم بذل مجهودات جبارة على مس توى اإعداد مقرات خاصة للتكوين بمسالك تحضير مبارايت التبريز
داخل المراكز من خالل توفير مختبرات علمية بمواصفات جد متطورة ،وذلك بفضل التعاون بين الوزارة ومؤسسة
العمال االجتماعية للمكتب الوطني للفوسفاط ،حيث تم اإعادة ترميم وتجهيز هذه المختبرات وتوفير مراجع علمية
قيمة تس تجيب لحاجيات المس تفيدين بكل من:
 المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة مراكش أسفي  +ملحقة المركز بشارع عالل الفاسي المركز الجهوي لمهن التربية والتكوين لجهة الدار البيضاء سطات  +ملحقة ملحقة المركز بشارع فيكتورهيكو رقم  + .052الفرع االإقليمي بسطات.
وبهذه المناس بة ،تنوه الوزارة ابلطاقم التربوي من الس تاذات والساتذة المكونين المشهود لهم جميعا ابلكفاءة
واالإخالص للمهنة بهذه السالك ،وعلى ما يبذلونه من عمل خدمة لوطنهم .كما تهيب بجميع الطلبة الساتذة بأسالك
تحضير مبارايت التبريز اإلى بذل المزيد من المجهودات لالرتقاء بمنظومة التربية والتكوين للمساهمة في بناء مغرب
الغد.
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