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ردة ا  طن ا  

  

للتربیة والتكوین مراكش آسفي، أن عدد الناجحین 

في الدورة العادیة  لالمتحان الوطني لنیل شھادة  

ناجحة وناجح، بنسبة  15938

 2200، )حسن جدا( 1070

العلوم كأعلى معدل بالجھة، في شعبة 

وقد بلغ عدد الحاصلین على البكالوریا من الممدرسین في قطب الشعب العلمیة 

  .%45.68بنسبة ، ناجحة وناجحا

في حین، بلغ عدد الناجحین في صفوف الممدرسین بالمسالك الدولیة للبكالوریا 

  .من مجموع تالمذة ھذه المسالك

   %.17.95ناجحة وناجح بنسبة 

من  الدورة، وتوصل األكادیمیة بالمحاضر النھائیة

، ضبطت حالة غش 42حالة غش، منھا 

، 2017یولیوز  13و 12، 11

مترشحة ومترشح من فئة  2806
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 غ إري

 دورة اا مردة ا  طن ا

 ) م 2017دورة(  

للتربیة والتكوین مراكش آسفي، أن عدد الناجحین  األكادیمیة الجھویة

في الدورة العادیة  لالمتحان الوطني لنیل شھادة  ) خصوصي وعمومي

15938، قد بلغ )2017یونیھ دورة (البكالوریا بالجھة 

1070وزع ما بین تأما عدد المیزات بالجھة، فت

كأعلى معدل بالجھة، في شعبة  18.90 وتم تسجیل). مستحسن

  .آلسفياإلقلیمیة ، بالمدیریة 

وقد بلغ عدد الحاصلین على البكالوریا من الممدرسین في قطب الشعب العلمیة 

  .% 49.10بنسبة ناجحة وناجحا، 

ناجحة وناجحا 5780أما قطب الشعب األدبیة واألصیلة، فسجل 

في حین، بلغ عدد الناجحین في صفوف الممدرسین بالمسالك الدولیة للبكالوریا 

من مجموع تالمذة ھذه المسالك، % 97.96، بنسبة ناجحة وناجحا

ناجحة وناجح بنسبة  766 ،األحرارعدد الناجحین من فئة 

الدورة، وتوصل األكادیمیة بالمحاضر النھائیةبعد انتھاء مختلف عملیات ھذه 

حالة غش، منھا  201 تسجیلتم ، جمیع المدیریات اإلقلیمیة

  .أثناء عملیة التصحیح

11وبخصوص الدورة االستدراكیة المقرر تنظیمھا أیام 

2806، من بینھم ومترشح مترشحة 16978

وا  ا دا  
 ا   آ  
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 دورة اا م

األكادیمیة الجھویة تعلن         

خصوصي وعمومي(المتمدرسین 

البكالوریا بالجھة 

أما عدد المیزات بالجھة، فت .47.80%

مستحسن( 4097و) حسن(

، بالمدیریة الفزیائیة

وقد بلغ عدد الحاصلین على البكالوریا من الممدرسین في قطب الشعب العلمیة      

ناجحة وناجحا،  10158والتقنیة 

أما قطب الشعب األدبیة واألصیلة، فسجل      

في حین، بلغ عدد الناجحین في صفوف الممدرسین بالمسالك الدولیة للبكالوریا      

ناجحة وناجحا 625المغربیة، 

عدد الناجحین من فئة وبلغ      

بعد انتھاء مختلف عملیات ھذه و    

جمیع المدیریات اإلقلیمیة

أثناء عملیة التصحیح

وبخصوص الدورة االستدراكیة المقرر تنظیمھا أیام      

16978فسیجتازھا 

  .األحرار
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وإن األكادیمیة، وھي تعلن عن ھذه النتائج المشرفة للرأي العام، لتثمن نجاح          

المحطة اإلشھادیة الھامة وتنظیم مختلف مراحلھا مختلف المتدخلین في تأمین ھذه 

 كما تسجل بارتیاح كبیر. تضمن اإلنصاف وتكافؤ الفرص للجمیعوعملیاتھا في ظروف 

المتخذة من أجل تحصین  الجدیدةالتدابیر في تفعیلاإلیجابي  االنخراطوالتفاعل الملحوظ 

   .ھذه المحطة اإلشھادیة الھامةنجاح الئمة إلموتوفیر األجواء المختلف العملیات 

 ، تتمنى2017المتحانات البكالوریا  نتائج الدورة العادیةعن عالن اإلوبمناسبة        

وتدعو الجمیع إلى المزید  ،تالمیذالتلمیذات والمسارا دراسیا موفقا لمختلف  األكادیمیة،

بجھود كل المتدخلین والمساھمین في  كما تنوه، مرة أخرى .من االجتھاد والمثابرة

إنجاح مختلف المحطات التربویة، من سلطات محلیة وأمنیة وشركاء وفرقاء 

لجمیع مكونات أسرة التربیة والتكوین وجمعیات  لبناءةاجتماعیین، دون إغفال األدوار ا

عالم إلاوسائل لعبھ تبالدور المحوري الذي  مع اإلشادة. أمھات وآباء وأولیاء التالمیذ

مواكبة مختلف العملیات ودات قطاع التربیة والتكوین و، في إبراز مجھابمختلف أطیافھ

  .وبباقي المحطات التربویة المرتبطة بامتحانات البكالوریا




