
 

  آسفي 
  ـ مصلحة التواصل وتتبع أشغال المجلس اإلداري ـ

   90 06 30 24 05: الفاكس/   38 42 30 24 05 

  المتحان الوطني لنیل شھادة البكالوریا

الدورة أن  مراكش آسفي،األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین 

 13و 12، 11أیام  تجرىي لنیل شھادة البكالوریا، والتي 

من المدیریات اإلقلیمیة الثمانیة 

  .من فئة األحرار

في ) خصوصي وعمومي(أن عدد الناجحین المتمدرسین 

، قد )2017یونیھ دورة (البكالوریا بالجھة 

كأعلى معدل بالجھة،  18.90

   %.17.95بنسبة  اناجحة وناجح

النجاح والتوفیق للتلمیذات والتالمیذ 

الحرص على اجتیاز ھذه الجمیع إلى 

ویضمن تكافؤ الفرص  االجتھاد والمثابرة

  .كما تأمل أن تتعزز النتائج وتتحسن المؤشرات

المتدخلین والمساھمین في إنجاح 

التربویة، من سلطات محلیة وأمنیة وشركاء وفرقاء 

األدوار البناءة لجمیع مكونات أسرة التربیة والتكوین 

مع اإلشادة بالدور . لصالح المدرسة المغربیة

وإنجازات طیافھا، في إبراز مجھودات 
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 بالغ إخباري

  یة الدورة االستدراك حول

المتحان الوطني لنیل شھادة البكالوریال

األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین 

ي لنیل شھادة البكالوریا، والتي لالمتحان الوطن

من المدیریات اإلقلیمیة الثمانیة ، اومترشح مترشحة 16977یجتازھا 

من فئة األحرار امترشحة ومترشح 2806من بینھم 

أن عدد الناجحین المتمدرسین وقد سبقت اإلشارة إلى 

البكالوریا بالجھة  یة  لالمتحان الوطني لنیل شھادة

18.90 تسجیلمع  ،%47.80، بنسبة اناجحة وناجح

  .آلسفي، بالمدیریة اإلقلیمیة العلوم الفزیائیة

ناجحة وناجح 766 ،عدد الناجحین من فئة األحرار

النجاح والتوفیق للتلمیذات والتالمیذ األكادیمیة، تتمنى وبمناسبة نشر ھذا البالغ، 

الجمیع إلى  داعیةالدورة االستدراكیة،  ھذه

االجتھاد والمثابرةالمحطة الھامة في جو تربوي سلیم یترجم 

كما تأمل أن تتعزز النتائج وتتحسن المؤشرات 

المتدخلین والمساھمین في إنجاح  افةبجھود كفإن األكادیمیة تنوه  ،أخرى

التربویة، من سلطات محلیة وأمنیة وشركاء وفرقاء والعملیات  

األدوار البناءة لجمیع مكونات أسرة التربیة والتكوین  تثمن كثیرا،

لصالح المدرسة المغربیة جمعیات أمھات وآباء وأولیاء التالمیذ

طیافھا، في إبراز مجھودات لعبھ وسائل اإلعالم بمختلف أ

   .قطاع التربیة والتكوین

  األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین
  آسفي ـ  مراكشجھة 
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األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین  تعلن         

لالمتحان الوطناالستدراكیة 

یجتازھا ، 2017یولیوز 

من بینھم التابعة لألكادیمیة، 

وقد سبقت اإلشارة إلى       

یة  لالمتحان الوطني لنیل شھادةالدورة العاد

ناجحة وناجح 15938بلغ 

العلوم الفزیائیةفي شعبة 

عدد الناجحین من فئة األحرارفي حین بلغ       

وبمناسبة نشر ھذا البالغ،      

ھذه الذین یجتازون

المحطة الھامة في جو تربوي سلیم یترجم 

 .والنجاح باستحقاق

أخرى ومن جھة      

 مختلف المحطات

تثمن كثیرا،كما اجتماعیین، 

جمعیات أمھات وآباء وأولیاء التالمیذلو

لعبھ وسائل اإلعالم بمختلف أتالمحوري الذي 

قطاع التربیة والتكوین




