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تقدم ملحوظ في نتائج  

لدورة العادیة لالمتحان الوطني لنیل شھادة البكالوریا 

) خصوصي وعمومي(أن عدد الناجحین المتمدرسین 

في  اناجحة وناجح 21108، قد بلغ )2018
حة وناجحا من فئة األحرار ناج 1083، و58,60

وحصل  19,44الدورة العادیة للبكالوریا لھذه السنة، وھو 
األكادیمیة تقدما ملحوظا  كما حققت. علیھ التلمیذ ناصر نیت علي في شعبة العلوم الفیزیائیة خیار فرنسیة بمؤسسة النافورة بمراكش

  . نقطة عن الموسم الماضي
 50وھو ما یمثل حوالي ، )مستحسن( 5733

ناجحة  14194بین  یتوزع العدد العام للحاصلین على شھادة البكالوریا ما
ناجحة وناجح في قطب الشعب األدبیة واألصیلة بنسبة 

  .من مجموع تالمذة ھذه المسالك96,26 
 602وبعد انتھاء مختلف عملیات ھذه الدورة، وتوصل األكادیمیة بالمحاضر النھائیة من جمیع المدیریات اإلقلیمیة، تم تسجیل 

مترشحة  17008، فسیجتازھا 2018یولیوز 

لمیذ الحاصل على أعلى تھنأ كافة الناجحات والناجحین وتنوه بما حققھ الت
مراحلھا وعملیاتھا  المحطة اإلشھادیة الھامة وتنظیم مختلف

لدى األوساط واالنخراط اإلیجابي التفاعل الملحوظ 

أسرة التربیة والتكوین وجمعیات أمھات وآباء وأولیاء 
وتتمنى النجاح والتوفیق لمترشحات ومترشحي 

، مع فرقاءالشركاء وباقي الووالمجالس المنتخبة 
لعبھ وسائل اإلعالم بمختلف أطیافھا، في إبراز مجھودات قطاع التربیة والتكوین ومواكبة مختلف 

  .على امتداد السنة الدراسیة

األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین ـ جھة مراكش ـ آسفي 
ـ مصلحة التواصل وتتبع أشغال المجلس اإلداري ـ

  38 42 30 24 05 : الھاتف/ مراكش  –شارع عالل الفاسي، زنقة ابي عبیدة، الداودیات 

  

 بالغ إخباري

تقدم ملحوظ في نتائج  و أعلى معدل على الصعید الوطني  

لدورة العادیة لالمتحان الوطني لنیل شھادة البكالوریا ا  
)2018یونیھ دورة (  

أن عدد الناجحین المتمدرسین  مراكش آسفي،لجھة األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین 

2018یونیھ دورة (في الدورة العادیة  لالمتحان الوطني لنیل شھادة  البكالوریا بالجھة 
%58,60، بنسبة في جمیع الشعب والمسالك صفوف المتمدرسین عمومي وخصوصي

الدورة العادیة للبكالوریا لھذه السنة، وھو  نتائجوقد سجلت األكادیمیة أعلى معدل على الصعید الوطني في 
علیھ التلمیذ ناصر نیت علي في شعبة العلوم الفیزیائیة خیار فرنسیة بمؤسسة النافورة بمراكش

نقطة عن الموسم الماضي 11,5  بزائدبالنسبة للمتمدرسین في التعلیم العمومي 
5733و) حسن( 3194، )حسن جدا( 1788ما بین  المیزات بالجھة

یتوزع العدد العام للحاصلین على شھادة البكالوریا مافي حین . بالمائة من مجموع الناجحین في الدورة العادیة
ناجحة وناجح في قطب الشعب األدبیة واألصیلة بنسبة  7934، و % 57,72وناجحا في قطب الشعب العلمیة والتقنیة، بنسبة 

 %96,26نسبةناجحة وناجحا ب 1748لك الدولیة للبكالوریا المغربیة، فسجلت 
وبعد انتھاء مختلف عملیات ھذه الدورة، وتوصل األكادیمیة بالمحاضر النھائیة من جمیع المدیریات اإلقلیمیة، تم تسجیل 

  .ضبطت أثناء عملیة التصحیح حالة غش

یولیوز  13و 12و 11و 10 االستدراكیة المقرر تنظیمھا أیام
  .من فئة األحرار امترشحة ومترشح

تھنأ كافة الناجحات والناجحین وتنوه بما حققھ التفإنھا ھذه النتائج المشرفة،  عن
المحطة اإلشھادیة الھامة وتنظیم مختلفالمتدخلین في تأمین ھذه و الفاعلین نجاح مختلف

التفاعل الملحوظ  كما تسجل بارتیاح كبیر. اإلنصاف وتكافؤ الفرص
  .تجوید العملیة التربویة والسعي إلى تحقیق أفضل النتائج

أسرة التربیة والتكوین وجمعیات أمھات وآباء وأولیاء باألدوار البناءة لمختلف مكونات  األكادیمیة
وتتمنى النجاح والتوفیق لمترشحات ومترشحي ، التربویةمحطات الفي باقي  إلى مواصلة الجھود التلمیذات والتالمیذ مع دعوتھم
والمجالس المنتخبة منیة األجھزة األمحلیة والسلطات بالدعم الذي تقدمھ ال 

لعبھ وسائل اإلعالم بمختلف أطیافھا، في إبراز مجھودات قطاع التربیة والتكوین ومواكبة مختلف تاإلشادة بالدور المحوري الذي 
على امتداد السنة الدراسیة اقي المحطات التربویةالعملیات المرتبطة بامتحانات البكالوریا وبب
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األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین  تعلن     

في الدورة العادیة  لالمتحان الوطني لنیل شھادة  البكالوریا بالجھة 
صفوف المتمدرسین عمومي وخصوصي

  . %19,47بنسبة 
وقد سجلت األكادیمیة أعلى معدل على الصعید الوطني في       

علیھ التلمیذ ناصر نیت علي في شعبة العلوم الفیزیائیة خیار فرنسیة بمؤسسة النافورة بمراكش
بالنسبة للمتمدرسین في التعلیم العمومي في مجموع نتائج البكالوریا 

المیزات بالجھةویتوزع عدد       
بالمائة من مجموع الناجحین في الدورة العادیة

وناجحا في قطب الشعب العلمیة والتقنیة، بنسبة 
47,29% .  

لك الدولیة للبكالوریا المغربیة، فسجلت المساأما       
وبعد انتھاء مختلف عملیات ھذه الدورة، وتوصل األكادیمیة بالمحاضر النھائیة من جمیع المدیریات اإلقلیمیة، تم تسجیل      

حالة غش 194حالة غش، منھا 

االستدراكیة المقرر تنظیمھا أیاموبخصوص الدورة      
مترشحة ومترشح 3807، من بینھم اومترشح

عن األكادیمیة إذ تعلنو         
نجاح مختلف ةثمنمعدل وطني، م

اإلنصاف وتكافؤ الفرصلنزاھة وظروف طبعتھا افي 
تجوید العملیة التربویة والسعي إلى تحقیق أفضل النتائجفي التربویة بالجھة، 

األكادیمیة شیدت مناسبةھذه الوب         
التلمیذات والتالمیذ مع دعوتھم

 كما تنوه. الدورة االستدراكیة
اإلشادة بالدور المحوري الذي 

العملیات المرتبطة بامتحانات البكالوریا وبب

 

  


