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الجتیاز الدورة العادیة لالمتحان الوطني لنیل شھادة البكالوریا 

أن العدد اإلجمالي لمترشحات ومترشحي 

مترشحة  47637 ھو ،2019یونیھ 

 22372منھم  یبلغ عدد اإلناثو. 

حا مترشحة ومترش 3014و ومترشحا بالتعلیم العمومي 

  .مترشحة ومترشحا

الثمانیة التابعة لألكادیمیة، وھي المترشحین على المدیریات اإلقلیمیة 

مترشحة  5515 (، قلعة السراغنة )

 3077(الرحامنة، )مترشحة ومترشحا

   ).مترشحة ومترشحا

مركز  145و لبكالوریالنیل شھادة ا 

  

، استھدفت مختلف المدیریات التنسیقیة

ومستجدات  لالمتحاناتمن أجل تقاسم المرجعیات المؤطرة والمعطیات اإلحصائیة والتنظیم المادي 

على التدابیر الواجب اتخاذھا لتھیيء الظروف المالئمة 

رشحات والمترشحین في تفي جو یضمن حقوق الم

  .ضمانا لمصداقیة وموثوقیة شھادة البكالوریا

إقلیمیة وجھویة بمشاركة و محلیة االمتحانات، تم إطالق حمالت تحسیسیة

إلى النجاح  مواصلة تحسیس المترشحات والمترشحین بالتطلع

إلدالء بتصریح والتزام مصادق تم اعتماد ا

والعقوبات  اطالعھ على القوانین والقرارات المتعلقة بالغش
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 بالغ إخباري

مترشحة ومترشحا بالجھة 47637

الجتیاز الدورة العادیة لالمتحان الوطني لنیل شھادة البكالوریا 

 ) 2019 دورة یونیھ(

أن العدد اإلجمالي لمترشحات ومترشحي مراكش آسفي، لجھة األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین 

یونیھ برسم دورة لبكالوریا لالمتحان الوطني لنیل شھادة ا

. السنة الماضیة مقارنة معمترشحة ومترشح 1302

%.  

ومترشحا بالتعلیم العمومي  مترشحة 34456ویتضمن ھذا العدد اإلجمالي، 

مترشحة ومترشحا 10167بلغ عدد المترشحین األحرار ی

المترشحین على المدیریات اإلقلیمیة المترشحات و

)مترشحة ومترشحا8345 (، آسفي )مترشحة ومترشحا

مترشحة ومترشحا 3265 ( صویرة، ال)مترشحة ومترشحا 3645

مترشحة ومترشحا2049(الیوسفیةو) ومترشحا 2132(شیشاوة

 الوطني لالمتحانبالنسبة  االختباراتا إلجراء مركز

  . للسنة األولى من سلك البكالوریا الموحد الجھوي

التنسیقیةاعات تم عقد عدد من االجتموارتباطا بھذه المحطة الھامة، فقد 

من أجل تقاسم المرجعیات المؤطرة والمعطیات اإلحصائیة والتنظیم المادي 

على التدابیر الواجب اتخاذھا لتھیيء الظروف المالئمة كافة المعنیین والمتدخلین طالع 

في جو یضمن حقوق المأمثل آللیات إجرائھا، وفق تفعیل الجتیاز امتحانات البكالوریا 

ضمانا لمصداقیة وموثوقیة شھادة البكالوریااالستحقاق الوطني الھام و تأمینا لھذاالنزاھة وتكافؤ الفرص، وذلك 

االمتحانات، تم إطالق حمالت تحسیسیةھذه إجراء  

مواصلة تحسیس المترشحات والمترشحین بالتطلعمن أجل ، الشركاءمتدخلین التربویین و

تم اعتماد ا في ھذا السیاق،و .صبقیم النزاھة وتكافؤ الفر

اطالعھ على القوانین والقرارات المتعلقة بالغشكل مترشح المتحانات البكالوریا، 

  األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین
  آسفيـ  مراكشجھة 
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 الجتیاز الدورة العادیة لالمتحان الوطني لنیل شھادة البكالوریا 

األكادیمیة الجھویة للتربیة والتكوین تعلن

لالمتحان الوطني لنیل شھادة االدورة العادیة 

1302بزیادة ، ومترشحا

%46,96بنسبة مترشحة، 

ویتضمن ھذا العدد اإلجمالي، 

یالخصوصي،فیما  بالتعلیم

المترشحات وویتوزع مجموع 

مترشحة ومترشحا 19609(مراكش

3645 (حوز، ال)ومترشحا

شیشاوة، )مترشحة ومترشحا

مركز 169تمت تعبئة وقد 

الجھويامتحان بالنسبة لالمتحان 

وارتباطا بھذه المحطة الھامة، فقد          

من أجل تقاسم المرجعیات المؤطرة والمعطیات اإلحصائیة والتنظیم المادي اإلقلیمیة، 

طالع ، كما تم ادفتر المساطر

الجتیاز امتحانات البكالوریا 

النزاھة وتكافؤ الفرص، وذلك 

 على تأمین احرصو      

متدخلین التربویین وكافة ال

بقیم النزاھة وتكافؤ الفرالتحلي و باستحقاق

كل مترشح المتحانات البكالوریا، ، یقر بموجبھ یھعل
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لتتبع تعبئة لجن الیقظة والتتبع على الصعید اإلقلیمي والجھوي  تمتكما  .التي تواجھ مرتكبیھ التربویة والزجریة

  .حرص على اجتیازھا في أحسن الظروفالامتحانات البكالوریا و إجراء

یونیو  14و 13و 12و 11الدورة العادیة لالمتحان الوطني لنیل شھادة البكالوریا أیام امتحانات ستجرى و

، فیما ستجرى اختبارات الدورة االستدراكیة  2019یونیو  26یوم  ھانتائج، في حین سیتم اإلعالن عن 2019

 .2019یولیوز  13عن نتائجھا یوم  اإلعالنلیتم  2019یولیوز  8و 6و 5و 4أیام 

 10واالثنین  8یومي السبت  والذي سیجرىالمتحان الجھوي الموحد للسنة األولى من سلك البكالوریا، أما ا      

  . مترشحة ومترشحا 36409فسیجتاز اختباراتھ ، 2019یونیو 

تفعیل الرؤیة االستراتیجیة في سیاق مواصلة التي تجرى الھامة،  یةاإلشھادوبمناسبة ھذه المحطة 

وتنوه بالعمل الجاد فیق لكافة المترشحات والمترشحین،تمنى األكادیمیة، النجاح والتو، ت2015/2030

 مشیدة باألدوار اإلیجابیة التي تقوم بھا، بكل فئاتھا ومستویاتھا والمسؤول الذي تقوم بھ أسرة التربیة والتكوین

، مع دعوة الجمیع إلى مواصلة التعبئة اإلیجابیة واالنخراط جمعیات أمھات وآباء وأولیاء التلمیذات والتالمیذ

 الذي تقدمھ السلطات لدعمكما تثمن ا .نجاح ھذا االستحقاق الوطني الھامالبناء من أجل توفیر الظروف المالئمة إل

المساعدة التي دون إغفال ، ومختلف األجھزة األمنیة جھویا وإقلیمیا ومحلیا لس المنتخبةاوالمج المحلیةو الجھویة

  .وكافة الشركاء والفرقاء تقدمھا المصالح الخارجیة ووسائل اإلعالم

 
 

 

  

  




