
 

 
  المديرية المكلفة بتدبير مجال التواصل 

 باب الرواح ـ  الرباط   ـالمقر المركزي للوزارة 
 

 

 

 

 

 بالغ حصفي  
 

  2017يونيو  –نتاجئ ادلورة العادية المتحاانت نيل شهادة الباكلوراي 
 

 156042  ادلورة العادية المتحاانت الباكلورايممدرس اجتازوا بنجاح 

  مرتحشة ومرتحشا س يجتازون ادلورة الاس تدراكية 156000ما يفوق 

 
 

مدرسني املالناحجني  عددلمي العايل والبحث العلمي أ ن تعلن وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتع 

 بنس بة انحجة وانحجا، 156042قد بلغ 2017ابلتعلمي العمويم واخلصويص يف ادلورة العادية المتحاانت الباكلوراي 

 نقطة مئوية. 1.13وبزايدة بلغت  2016يف نفس ادلورة لعام  %49.15مقابل  %50.28جناح بلغت 

بنس بة  100244 ع ى الباكلوراي من املمدرسني يف قط  العع  العلمية والتقيية وبلغ عدد احلاصلني

 .%52.78جنـــاح بلغت 

 .%46.33بنس بة جناح بلغت  55719أ ما يف قط  العع  ال دبية وال صيةل فقد بلغ عدد الناحجني 

وانحجا، بنس بة جناح  انحجة 7745وابلنس بة للمساكل ادلولية للباكلوراي املغربية، فقد بلغ عدد الناحجني 

 . %97.09بلغت 

 .    %55.63انحجة وانحجا، بنس بة جناح بلغت  79أ ما ابلنس بة للباكلوراي املهنية، فقد بلغ عدد الناحجني 

 مرتحشة ومرتحشا من املمدرسني.  310340وللتذكري، فقد حرض الجتياز اختبارات هذه ادلورة 

مع ، %18.17انحجة وانحجا بنس بة جناح بلغت  7649كام بلغ عدد الناحجني من املرتحشني ال حرار 

ىل أ ن   %.59هذه الفئة مل تتجاوز  احلضور يف صفوفنس بة االإشارة اإ

جراء هذه ادلورة ما مجموعه  حاةل يف نفس ادلورة  3777حاةل غش مقابل  1770وقد مت ضبط خالل اإ

 . %53راجع بلغت من العام املايض بنس بة ت

وهو ما  156124زيد من أ  وبلغ عدد املرتحشات واملرتحشني املسموح هلم ابجتياز ادلورة الاس تدراكية، 

 من مجموع احلارضين. %38.91ميثل 

 .2017يوليوز  13و 12و 11أ ايم هذه ادلورة كام هو مقرر س تجرى و 

جن ذ تع يد الوزارة ابخنراط نساء ورجال الرتبية والتكوين يف اإ اح يميع طحطات هذا الاس تحقاق واإ

هنا لتعرب ل الوطين، وبدمعهم الكبري  تفعيل الآليات اجلديدة اليت مت اعامتدها يف معلييت التصحيح ومسك النقط، فاإ

جراء هذه الامتحاانت يف ظروف جد  عن تمثيهنا الكبري جلهود السلطات العمومية واملصاحل ال ميية يف ضامن اإ

 .يف مواكبة هذا الاس تحقاق الرتبوي الهام االإعالم الوطينمبسامهة  حس نة، ميوهة يف نفس الوقت


