
 

 

 بالغ إخباري 

 2022يوليوز  23السبت 

اجتازوا بنجاح اختبارات الدورة االستدراكية لالمتحان الوطني  مدرسا  تمدرسة وم تم 4311أزيد من 

 على مستوى جهة طنجة تطوان الحسيمة 2022املوحد لنيل شهادة البكالوريا ـ دورة 

 

 2022حصلوا على شهادة البكالوريا برسم دورة  مدرساتمدرسة ومتم 26187 −
 % 81.50 العادية واالستدراكية بلغت نسبة النجاح في الدورتين −

 

اختبارات الدورة االسيييييييتدراتية ل  ت ان  أن    ،األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة طنجة تطوان الحسييييييييمةتعلن 

، قيد   ت ي  فس  األووا  اليي طبعيا اليدورة العياديية، واليي تم  ت 2022دورة الوطني املوحيد لنييش ايييييييييييييهيادة البكيالورييا ب سييييييييييييي   

 بافخ اط وميع الساعل ن بجد و سؤولية ي  إفجاح هذا االست قاق الوطني.

 ترشيييحة و ترشيييحا  ن املمدرسييي ن بالتعلي  العمو   والتبيييو يييوي اختبارات الدورة االسيييتدراتية    4311اوتاز بنجاح  و 

الجاري. وقد بلغا نسبة الحضور ي  يوليوز   18إلى  15، اليي أو يا  ن  2022ل  ت ان الوطني املوحد لنيش اهادة البكالوريا  

 مدرس ن.تي  املائة لدى املترشح ن امل 93.31هذه الدورة 

ر، بينما سيييييجلا  ي  املائة  ن  جموع املمدرسيييييات اللوات  اوت ن هذا االختبا  84.58وسيييييجلا نسيييييبة النجاح لدى ا فا   

 مدرس ن.تي  املائة  ن  جموع امل77.50 لدى الذكور 

  املائة، أ ا بالنسيييييييييييبة  ي91.66 ، فقد بلغا نسيييييييييييبة النجاح ي  الدورت نوبالنسيييييييييييبة للمسيييييييييييالمل الدولية للبكالوريا املغ بية

 ي  املائة. 76.35 ، بلغا نسبة النجاح بها ي  الدورت ن  ترشحة و ترشحا482  مسالمل املهنية للبكالوريا، اليي اوتاز اختباراتهالل

والتبيييييييييو يييييييييوي ي  الدورت ن  عا، العادية واالسيييييييييتدراتية  مدرسييييييييي ن ي  التعلي  العمو    توبذلمل يكون عدد الناجح ن امل

ة ي  دورة ي  املائ 82.96،  قابش ي  املائة  81.50فاجحة وفاجحا بنسييييبة فجاح إومالية اسييييتق ت ي    26187 قد بلغ  2022لسيييينة  

2021. 

ي  امليييائييية ي    36.65بنسيييييييييييييبييية فجييياح بلغيييا    3510بلغ العيييدد ا وميييال  للنييياجح ن   ه   وبخبيييييييييييييوح املترشيييييييييييييح ن األح ار  

 .2021ي  املائة ي  دورة  52.93 قابش الدورت ن، 

  ،والتكوين بالجهة واألسيي  ، ونسيييا  وروال التربية  املحلية واألوهزة األ نيةالسيييلطات  وإذ تشييييد هذه األكاديمية بافخ اط  

  ن أوش إفجاح هذا االست قاق الوطني الهام.فإنها لتعبر عن تثمي ها لجهود كافة املتدخل ن 


