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  2017 نیل شھادة البكالوریا

، )عمومي وخصوصي(ناجحة وناجحا في صفوف المترشحین الممدرسین 

  .%62.51بنسبة ، 2017

الدورة االستدراكیة لالمتحان الوطني 

من  امترشحة ومترشح 5153نجاح 

 فيلبكالوریا نیل شھادة اة لالنتائج اإلجمالی

مدرسین المفي صفوف المترشحین  اناجحة وناجح

السنة  في النسبة، مقارنة معونصف 

، لیصل %42.81األحرار، بنسبة  فئة

ناجحة  1452إلى  في الدورتین العادیة واالستدراكیة،

ستعداد الاحیث نجاح كافة  التدابیر المتخذة، من 

التعاطي إضافة إلى . ةالتربوی االرتقاء بكافة المؤشرات

 . الجتیاز ھذه المحطة اإلشھادیة الحاسمة في أحسن الظروف

على تحقیقھا الناجحین بھذه الجھة، و 

كما . وفي المسار الدراسي المستقبلي

، مع تنویھ خاص بالعمل الجاد المشوار التكویني المستقبلي

لیات اإلداریة االفعجمیع ل ل فئاتھا وفعالیاتھا، وتحیة صادقة

األوراش  مختلفاإلیجابي في  ھانخراط
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 بالغ إخباري

نیل شھادة البكالوریامتحانات یة الالنتائج النھائ

ناجحة وناجحا في صفوف المترشحین الممدرسین 

2017برسم سنة ) العادیة واالستدراكیة(في مجموع الدورتین 

الدورة االستدراكیة لالمتحان الوطني للتربیة والتكوین مراكش آسفي، أن األكادیمیة الجھویة 

نجاح أسفرت على ، قد 2017برسم سنة الموحد لنیل شھادة البكالوریا، 

النتائج اإلجمالی تسجل وبذلك. % 40.02 بنسبة) عمومي وخصوصي

ناجحة وناجح 21091 ،2017 العادیة واالستدراكیة، برسم سنة

ونصف حوالي نقطتین ، بتسجیل تقدم ب%62.51، بنسبة 

فئة من امترشحة ومترشح 685 نجاح د عرفت الدورة االستدراكیة،

في الدورتین العادیة واالستدراكیة، العدد اإلجمالي للناجحین في صفوف المترشحین األحرار

%.  

نجاح كافة  التدابیر المتخذة، من ومن خالل ھذا البالغ، تسجل األكادیمیة، بارتیاح كبیر، 

االرتقاء بكافة المؤشراتطموحة في الرغبة الوواضح 

الجتیاز ھذه المحطة اإلشھادیة الحاسمة في أحسن الظروف اإلجراءات الجدیدة الضامنة 

 ھذه الفئة العریضة من الناجحاتاألكادیمیة، تھنأ 

وفي المسار الدراسي المستقبلي في المشھد التربوي الوطني عالیةمكانة للعدید من المیزات التي تبوءھا 

المشوار التكویني المستقبلي، في تالمذة الجھةالنجاح والتوفیق لكافة 

ل فئاتھا وفعالیاتھا، وتحیة صادقةأسرة التربیة والتكوین بكوالمسؤول الذي تقوم بھ 

نخراطا على ،وجمعیات أمھات وآباء وأولیاء التلمیذات والتالمیذ

  األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین
  آسفي ـ  مراكشجھة 
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النتائج النھائ

ناجحة وناجحا في صفوف المترشحین الممدرسین  21091 

في مجموع الدورتین 

األكادیمیة الجھویة   تعلن         

الموحد لنیل شھادة البكالوریا، 

عمومي وخصوصي(مدرسین الم

العادیة واالستدراكیة، برسم سنة ندورتیال

، بنسبة )عمومي وخصوصي(

        .الماضیة

د عرفت الدورة االستدراكیة،وق       

العدد اإلجمالي للناجحین في صفوف المترشحین األحرار

% 30.74 ، بنسبةاوناجح

ومن خالل ھذا البالغ، تسجل األكادیمیة، بارتیاح كبیر،           

واضح النضباط الوا نموذجيال

اإلجراءات الجدیدة الضامنة بناء مع لاإلیجابي وا

تھنأ ، وبنفس المناسبة         

للعدید من المیزات التي تبوءھا 

النجاح والتوفیق لكافة تتمنى 

والمسؤول الذي تقوم بھ 

وجمعیات أمھات وآباء وأولیاء التلمیذات والتالمیذ والتربویة

  .التربویة
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واألجھزة والمجالس المنتخبة وفي نفس اإلطار، تشید األكادیمیة، مرة أخرى، بما تقدمھ السلطات المحلیة         

األمنیة بمختلف مكوناتھا جھویا، إقلیمیا ومحلیا، من خدمات محمودة ومجھودات جبارة، من أجل إنجاح ھذه 

الذي تقدمھ المصالح الخارجیة الكبیر الدعم المحطة التربویة ومثیالتھا، على مدار السنة الدراسیة، دون إغفال 

    .ومختلف وسائل اإلعالموباقي الشركاء والھیئات النقابیة والجمعویة والمھنیة 

  




