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الدورة العادیة لالمتحان الوطني لنیل شھادة البكالوریا 

االمتحان الوطني الموحد لنیل شھادة البكالوریا، برسم 

، بالمراكز المائة والواحد والستین الموزعة على المدیریات اإلقلیمیة 

وتعمیم اإلجراءات الجدیدة الخاصة التحضیر المحكم 

   .وتھیيء الظروف المساعدة على إنجاح ھذه المحطة اإلشھادیة الھامة

لمتدخلین جھویا وإقلیمیا ومحلیا، لكافة المعنیین وا

تحقیق نزاھة االمتحانات وتكافؤ الفرص بین 

بالمائة في صفوف  58,75بالمائة في صفوف المترشحین المتمدرسین و 

د الجھة، في مركزا على صعی 37ومباشرة بعد انصرام الیوم األخیر من امتحانات البكالوریا، انطلقت عملیة التصحیح ب

   .الواردة في دفتر مساطر تنظیم االمتحانات

 12و 11و 10أیام  ، فستجرىفي جمیع الشعب

أجھزة ومن سلطات محلیة  من طرف كافة الفاعلین والمتدخلین

، وتشید الشركاء والفرقاءباقي ووجمعیات أمھات وآباء وأولیاء التلمیذات والتالمیذ 

النجاح  لمترشحات والمترشحینا كافةتتمنى ل
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 بالغ إخباري

إیجابیة أجواء   

الدورة العادیة لالمتحان الوطني لنیل شھادة البكالوریا  خالل    

)2018دورة یونیھ (  

االمتحان الوطني الموحد لنیل شھادة البكالوریا، برسم ، أن مراكش آسفيلجھة ألكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین 

، بالمراكز المائة والواحد والستین الموزعة على المدیریات اإلقلیمیة جد إیجابیةفي أجواء  ، قد مر)2018

التحضیر المحكم طبعھا في ظروف عادیة، عملیات التمت مختلف 

وتھیيء الظروف المساعدة على إنجاح ھذه المحطة اإلشھادیة الھامة

لكافة المعنیین واوألسرة التربیة والتكوین وتسجل األكادیمیة بارتیاح كبیر االنخراط الواسع 

تحقیق نزاھة االمتحانات وتكافؤ الفرص بین واتیة إلنجاح ھذا االستحقاق الوطني الھام وتوفیر الظروف الم

  .  المترشحات والمترشحین، ضمانا لمصداقیة وموثوقیة شھادة البكالوریا

بالمائة في صفوف المترشحین المتمدرسین و  97وقد بلغت نسبة الحضور خالل ھذه الدورة 

 .حالة غش على صعید الجھة 203المترشحین األحرار، وسجلت 

ومباشرة بعد انصرام الیوم األخیر من امتحانات البكالوریا، انطلقت عملیة التصحیح ب

الواردة في دفتر مساطر تنظیم االمتحانات لإلجراءاتظروف عادیة تجسد التنفیذ المحكم 

في جمیع الشعبلالمتحان الوطني الموحد لنیل شھادة البكالوریا أما الدورة االستدراكیة 

من طرف كافة الفاعلین والمتدخلین الدعم المقدمتثمن فإنھا ، إذ تقدم األكادیمیة ھذه المعطیات

وجمعیات أمھات وآباء وأولیاء التلمیذات والتالمیذ  ومصالح خارجیة

تتمنى لوبالمواكبة اإلعالمیة المتمیزة لمختلف عملیات ھذا االستحقاق الوطني الھام، 

  األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین
  آسفي ـ  مراكشجھة 

1 

شارع عالل الفاسي، زنقة ابي عبیدة، الداودیات 

 

 

  

ألكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین ا تعلن      

2018یونیھ (الدورة العادیة 

تمت مختلف  بحیث .بعة للجھةاالت الثمانیة

وتھیيء الظروف المساعدة على إنجاح ھذه المحطة اإلشھادیة الھامةبتكییف االمتحانات وتأمینھا 

وتسجل األكادیمیة بارتیاح كبیر االنخراط الواسع          

توفیر الظروف الم ومساھمتھم البارزة في

المترشحات والمترشحین، ضمانا لمصداقیة وموثوقیة شھادة البكالوریا

وقد بلغت نسبة الحضور خالل ھذه الدورة          

المترشحین األحرار، وسجلت 

ومباشرة بعد انصرام الیوم األخیر من امتحانات البكالوریا، انطلقت عملیة التصحیح ب        

ظروف عادیة تجسد التنفیذ المحكم 

أما الدورة االستدراكیة         

  2018یولیوز  13و

إذ تقدم األكادیمیة ھذه المعطیاتو         

ومصالح خارجیةومجالس منتخبة أمنیة 

بالمواكبة اإلعالمیة المتمیزة لمختلف عملیات ھذا االستحقاق الوطني الھام، 

  .والتوفیق

   


