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 ـ مصلحة التواصل وتتبع أشغال المجلس اإلداري ـ

 مراكش  –ابي عبيدة، الداوديات شارع عالل الفاسي، زنقة

 

 

 

 

 بالغ إخباري

  2019نيل شهادة البكالوريا ل متحان الوطني الموحدية لالالنتائج النهائ

 )عمومي وخصوصي(،  نالمتمدرسيناجحة وناجحا في صفوف المترشحين  29053

 .%.79.09 ة، بنسبالدورتين )العادية واالستدراكية(في مجموع 

لالمتحان الوطني  النتائج اإلجمالية أن مراكش آسفي،لجهة للتربية والتكوين األكاديمية الجهوية  تعلن   

قد أسفرت عن نجاح  ،2019، برسم سنة الدورتين العادية واالستدراكيةلنيل شهادة البكالوريا في الموحد 

 .      %79.09)عمومي وخصوصي(، بنسبة  مدرسينتصفوف المترشحين الم مترشحة ومترشحا في 29053

بزائد الدورة العادية لهذا االستحقاق الوطني الهام نسبة النجاح خالل ملحوظا في قدما األكاديمية ت قد حققتو    

، في حين خالل السنتين األخيرتين نقطة 20بحوالي الماضية و ، مقارنة مع السنةخالل هذه السنةنقطة،  9،5

نقط مقارنة مع  6بحوالي ، 2019في الدورتين العادية واالستدراكية، برسم سنة  نسبة النجاح اإلجمالية تتقدم

 السنة الماضية.

نجاح  فسجلت ،2019الدورة االستدراكية لالمتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا، برسم سنة  أما   

 . %.42.48 مدرسين )عمومي وخصوصي( بنسبةتمن الم امترشحة ومترشح 4240

، ليصل العدد %.47.31بنسبة من فئة األحرار، ، امترشحة ومترشح 1300 نجاح ،كما عرفت نفس الدورة     

 ، بنسبةاناجحة وناجح .3109إلى  في الدورتين العادية واالستدراكية، هذه الفئةللناجحين في صفوف اإلجمالي 

45.73.%. 

 الفاعلين مختلفل والمسؤول االنخراط الجدي ومن خالل هذا البالغ، تسجل األكاديمية، بارتياح كبير،      

 .توفير كافة الوسائل المساعدة على إنجاح هذه المحطة اإلشهادية الهامة من أجل ،المتدخلينو

كافة تهنئ و بهذه المحطة اإلشهادية،النهائية تحسن المؤشرات ونسب النجاح ب األكاديمية شيدتمناسبة هذه الوب      

ه بالعمل الجاد . كما تنوالمشوار التكويني المستقبليفي والتميز التوفيق  ، متمنية للجميعالناجحينو الناجحات

ليات االفعجميع ل تحية صادقةتوجه ل فئاتها وفعالياتها، ووالمسؤول الذي تقوم به أسرة التربية والتكوين بك

 مختلفنخراط اإليجابي في الا على ،وجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلميذات والتالميذ اإلدارية والتربوية

 .األوراش التربوية

ومختلف األجهزة األمنية وفي نفس اإلطار، تشيد األكاديمية، مرة أخرى، بما تقدمه السلطات المحلية       

، من أجل إنجاح هذه المحطة التربوية ومثيالتها، على مدار السنة خدمات محمودة، من والمجالس المنتخبة

ئات النقابية والجمعوية والمهنية. كما ال الذي تقدمه المصالح الخارجية والهيالكبير الدراسية، دون إغفال الدعم 

، عبر مواكبتها ائل اإلعالممختلف وسالبناء الذي تقوم به الكبير والدعم يفوت هذه األكاديمية أن تنوه بالدور 

لمختلف المحطات التربوية على امتداد السنة الدراسية، وإبرازها لمجهودات ونجاحات منظومة التربية 

 .والتكوين
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