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املديرية االقليمية بقلعة السراغنة ، أن العدد االجمالي ملترشحات ومترشحي الدورة العادية لالمتحان  تعلن

 .مترشحة ومترشح  1100هو  ، 9102الوطني لنيل شهادة البكالوريا برسم دورة يونيو 

مترشحة ومترشحا بالتعليم  136مترشحة ومترشحا بالتعليم العمومي و  9292، ويتضمن هذا العدد االجمالي 

 مترشحة ومترشحا . 0991الخصوص ي ، فيما يبلغ عدد املترشحين األحرار 

 االختبارات إلجراء مركزا 91 تعبئة تمت حيث ،  مركز امتحان 25ويتوزع مجموع املترشحات واملترشحين على 

 للسنة املوحد الجهوي  لالمتحان بالنسبة امتحان مركز 91 و البكالوريا شهادة لنيل الوطني لإلمتحان بالنسبة

 . البكالوريا سلك من األولى

ف مختلتهدفت ، فقد ثم عقد عدد من االجتماعات التنسيقية ، اس الھامة املحطة بھذه وارتباطا          

المتحانات لوالتنظيم املادي  حصائيةاملرجعيات املؤطرة واملعطيات اإل  ، من أجل تقاسماملؤسسات التعليمية 

ومستجدات دفتر املساطر ،  كما ثم اطالع كافة املعنيين واملتدخلين على التدابير الواجب اتخاذها لتهييىء 

 حقوق  ضمنی جو فياملالئمة الجتياز امتحانات البكالوريا وفق تفعيل أمثل آلليات إجرائها ، الظروف 

وضمانا ملصداقية النزاهة وتكافؤ الفرص ، وذلك تأمينا لهذا االستحقاق الوطني الهام  في نيواملترشح املترشحات

 وموثوقية شهادة البكالوريا .

وحرصا على تأمين إجراء هذه االمتحانات ، ثم إطالق حمالت تحسيسية محلية وإقليمية بمشاركة كافة         

باستحقاق ، من أجل مواصلة تحسيس املترشحات واملترشحين بالتطلع إلى النجاح اء املتدخلين التربويين والشرك

والتحلي بقيم النزاهة وتكافؤ الفرص . وفي هذا السياق ، ثم اعتماد اإلدالء بتصريح والتزام مصادق عليه ، يقر 

الغش والعقوبات التربوية بموجبه كل مترشح المتحانات البكالوريا ، اطالعه على القوانين والقرارات املتعلقة ب

 األكاديمية الجهوية للتربية و التكوين

آسفي –جهة مراكش   
 املديرية اإلقليمية بقلعة السراغنة

  اريـبـالغ اخــب

بالمديريةمترشحة ومترشح  1155  

الوطني لنيل شهادة البكالورياالمتحان الجتياز الدورة العادية ل  

  ( 9152) دورة يونيو 
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والزجرية التي تواجه مرتكبيه . كما تمت تعبئة لجن اليقظة والتتبع على املستوى االقليمي لتتبع إجراء 

 امتحانات البكالوريا والحرص على اجتيازها في أحسن الظروف .

يونيو  01و  09و  09و  00 امیأ ایالبكالور  شھادة لیلن الوطني لالمتحان ةیالعاد الدورة امتحانات وستجرى 

 ةیاالستدراك الدورة اختبارات ستجرى  مایف،  9102يونيو  91، في حين سيتم اإلعالن عن نتائجها يوم 9102

 . 9102يوليوز  09ليتم االعالن عن نتائجها يوم  9102يوليوز  9و  1و  1و  1أيام 

 01واالثنين  9 السبت وميی جرى یس والذي ا،یكالور الب سلك من األولى للسنة املوحد الجھوي  االمتحان أما         

 مترشحة ومترشحا . 5345، فسيجتاز اختباراته 9102يونيو 

   9191-9101 ةیجیاالسترات ةیالرؤ  لیتفع مواصلة اقیس في تجرى  التي الھامة، ةیاإلشھاد املحطة ھذه وبمناسبة

 الجاد بالعمل واملترشحين،وتنوه املترشحات لكافة والتوفیق النجاحتتمنى املديرية االقليمية بقلعة السراغنة ، 

 بھا تقوم التي اإلیجابیة باألدوار مشیدة ومستویاتھا، فئاتھا بكل والتكوین التربیة أسرة ه ب تقوم الذي واملسؤول

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

 هتقدم الذي الدعم تثمن كما .الھام الوطني االستحقاق ھذا إلنجاح املالئمة الظروف توفير أجل من البناء

 إغفال دون  ة،یاألمن األجھزة ومختلف ایومحل ایمیوإقل ایجھو  املنتخبة واملجالس ةیواملحل ةیالجھو  السلطات

 .والفرقاء الشركاء وكافة اإلعالم ووسائل ةیالخارج املصالح تقدمھاالتي  املساعدة

 


