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 بالغ إخباري 

(  2020 لنيل شهادة البكالوريا )دورةالموحد الدورة العادية لالمتحان الوطني   

أكثر من خمسين ألف مترشحة ومترشحا بالجهة  -  
مطمئنة ئية وإجراءات وقااحترازية تدابير مجهودات استثنائية و -  

 

أن العدد اإلجمالي لمترشحات ومترشحي  مراكش آسفي،  لجهة  األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين   تعلن      

العادية   الوطنيالدورة  ا   الموحد  لالمتحان  شهادة  دورة  لبكالوريا  لنيل  مترشحة   50372  هو  ،2020برسم 

 23853منهم    يبلغ عدد اإلناث. والسنة الماضية  مقارنة مع  ا،مترشحة ومترشح 2735 بزيادة  ،  ومترشحا

 %47.35 .بنسبة ، مترشحة

حا  مترشحة ومترش   3515  و  ، ومترشحا بالتعليم العمومي  مترشحة   33339ويتضمن هذا العدد اإلجمالي،     

 مترشحة ومترشحا.  13518بلغ عدد المترشحين األحرار ي فيما  الخصوصي،  بالتعليم

مجموع   وويتوزع  مراكش المترشحات  وهي  لألكاديمية،  التابعة  الثمانية  اإلقليمية  المديريات  على    المترشحين 

مترشحة    5660)  ب(، قلعة السراغنة  مترشحة ومترشحا   9419)ب(، آسفي  مترشحة ومترشحا  19793)ب

الومترشحا ومترشحا  4036  )ب حوز(،  ال مترشحة    الرحامنة (،  ومترشحامترشحة    3641  )ب  صويرة(، 

ومترشحا   3358)ب و ومترشحامترشحة    2289)ب  شيشاوة (،  مترشحة  مترشحة    2176)ب  اليوسفية ( 

  (. ومترشحا

جري في ظروف خاصة، فقد تم اتخاذ مجموعة من التدابير االحترازية  هذه السنة ت   متحانات ونظرا لكون ا     

الوقا لوباءئية،  والترتيبات  "كوفيد    للتصدي  وذلك19كورونا  مختلف  ب   "،  وكذا  التنظيمية  المعايير  كل  احترام 

ألكاديمية والذي يقدم مجموعة من الشروحات والنصائح  الواردة في البروتوكول الصحي ل   االحترازية  اإلجراءات

بمختلف محطات وعمليات ومراحل   العملية المرتبطة  الهامواإلجراءات  االستحقاق الوطني    روم والتي ت،  هذا 

 .  حماية وسالمة جميع المترشحات والمترشحين وكل المتدخلين في هذه المحطة اإلشهادية الحاسمة

إلى  مضاعفة عدد مراكز االمتحان من أجل تقليص عدد المترشحات والمترشحين بكل قاعة  تمت    هكذا و      

مركز  235 تعبئةالضرورية، بحيث تمت التباعد مسافة ف الصحية المالئمة والحفاظ على وتوفير الظرو، 10

كليات ومؤسسات جامعة القاضي  مدرجا ب  16و  قاعات مغطاة  8قاعة دراسية و  5134  امتحان، وبذلك تم توفير

 .عياض 

الثمانية التابعة    المديريات اإلقليمية  شاركت فيها،  تنسيقيةاعات  جتما تم عقد  وارتباطا بهذه المحطة الهامة، فقد        

التي تنظم فيها هذه االمتحانات في ظل  الظروف الخاصة    عروض تستحضر بتفصيل،   اهقدمت خاللو،  لألكاديمية

تقاسم    "، باإلضافة إلى19التدابير االحترازية المتخذة من طرف بالدنا للحد من انتشار وباء كورونا "كوفيد  

طالع  إكما تم    ر.ومستجدات دفتر المساط  لالمتحانات المرجعيات المؤطرة والمعطيات اإلحصائية والتنظيم المادي  

اتخاذها لتهييء الظروف  وتوفرها  الواجب االحترازية والشروط الوقائية  على التدابير  كافة المعنيين والمتدخلين  

والصحية   البكالوريا  العملية  امتحانات  الجتياز  إيجابيةالمالئمة  أجواء  الفي  على  الحرص  مع  مثل  األ تفعيل  ، 

  ا ناضم. وذلك  امتحانات البكالوريا  الخاص بتدبيرللتوجيهات الوزارية والمقتضيات الواردة في دليل المساطر  

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين
 آسفي ـ  مراكش جهة 
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اإلدارية  ل األطر  وجميع  والمترشحين  المترشحات  كافة  وسالمة  هذا  صحة  في  المتدخلين  وباقي  والتربوية 

الهام، باإلضافة إلى تحصين النزاهة وتكافؤ  الشفافية و ن في  رشحات والمترشحيتحقوق الم  االستحقاق الوطني 

 وموثوقية شهادة البكالوريا. ومكانة ضمانا لمصداقية الفرص، 

تأمين  احرصو       االستثنائية،  االمتحانات،  هذه  إجراء    على  الظروف  هذه  جميع  تم  في  المترشحات  إبالغ 

الرقمية والمترشحين المنصات  مختلف  عبر  لألكاديمية    ،  االجتماعي  التواصل  ومواقع  الرسمية  البوابة  وعبر 

االلتزام  ضرورة  بوالمديريات اإلقليمية، بكل المستجدات المرتبطة بهذا االستحقاق الوطني الهام، مع التحسيس  

االنضباط  ة وبقيم النزاهالتحلي  االحترام التام للتدابير االحترازية والتقيد الكامل بالشروط الوقائية، مع  المسؤول و

 . والتطلع إلى النجاح باستحقاق 

التشوير وفصل ممرات الدخول والخروج  اعتماد نظام  في هذا الشأن،  التنظيمية التي تم اتخاذها    ومن التدابير       

التباعد   الوقائية. علما أن مختلف    االجتماعيووضع عالمات  للقواعد والسلوكات  وتثبيت الملصقات المتضمنة 

لعمليات وباقي  والمرافق الصحية  لقاعات والمكاتب  للمداخل والممرات واتعقيم متكررة    المراكز، قد خضعت 

االشتغال بها  فضاءات  ووفرت  والتعقيم،  النظافة  ووسائل  إلىالكمامات  باإلضافة  ا  ،  التعامل  لخاص  تأكيد 

    مع كل المستلزمات واألدوات المكتبية المستعملة في هذه االمتحانات، وذلك بتعقيمها كل حين. الستثنائي،وا

 2020ليوز  يو  4و  3يومي  الدورة العادية لالمتحان الوطني لنيل شهادة البكالوريا  امتحانات  ستجرى  و       

بالنسبة للقطب العلمي  ،  2020  يوليوز  8و  7و  6  ، وأيامصيلاأل آلداب والعلوم اإلنسانية والتعليم  بالنسبة لقطب ا

الدورة العادية من  أما  .  2020  زيوليو  15يوم    هانتائجفي حين سيتم اإلعالن عن    والبكالوريا المهنية.  والتقني

  .2020يوليوز   2و 1يومي  جرى فست، لفئة األحرارالمتحان الجهوي  ا

التصدي لتفشي  سياق  ظروف استثنائية خاصة وفي  في  التي تجرى  الهامة،    ية اإلشهادوبمناسبة هذه المحطة        

ربح رهان التنظيم المحكم والتحصين التام لكل  إن األكاديمية وهي تطمئن الجميع ب"، ف 19وباء كورونا "كوفيد  

مجريات هذا االمتحان، حتى تمر مختلف العمليات في أجواء إيجابية تضمن سالمة وصحة كافة المترشحات  

المتدخلين في هذا   اإلدارية والتربوية وكل  األطر  الحاسم والمترشحين وجميع  فإنها  االستحقاق  النجاح  تمنى  ت، 

بالعمل الجاد والمسؤول الذي تقوم   . كما تغتنمها فرصة للتنويه من جديدحات والمترشحينفيق لكافة المترشوالتو

ها جمعيات أمهات وآباء  لعبباألدوار اإليجابية التي ت   اإلشادة و،  بكل فئاتها ومستوياتها  به أسرة التربية والتكوين

،  على مختلف األصعدةإليجابية واالنخراط البناء  الجميع إلى مواصلة التعبئة ا  دعوة، ووأولياء التلميذات والتالميذ

   . التقيد التام بكافة التدابير االحترازية والوقائية، حفاظا على سالمة الجميع  مع الحرص على

  الذي تقدمه السلطات   لدعماتثمن عاليا،    جهة أخرى، فاألكاديمية، وهي تصدر هذا البالغ اإلخباري، فإنها ومن       

المصالح الجهوية واإلقليمية والمحلية لألمن الوطني  كذا  و  ، جهويا وإقليميا ومحليا  ،لس المنتخبةا والمج  المحلية

مديريات الصحة   تقدمهقدمته و ذيال دعم القويالدون إغفال ،  اية المدنيةالوقو ك الملكي والقوات المساعدة لدروا

ومديريات الثقافة والشباب والرياضة،  والمؤسسات الجامعية  جهويا وإقليميا وباقي المصالح الخارجية للوزارات  

 . وكافة الشركاء والفرقاء ووسائل اإلعالم

 

 

 

 

 


