
 

 

 صحفي بالغ 

 نيل شهادة البكالوريامتحان الوطني املوحد لالالدورة العادية ل

 الدورة العادية المتحانات البكالوريامترشحة ومترشحا سيجتازون  47995 حوالي

 بجهة طنجة تطوان الحسيمة 

أن امتحانات نيل شيييييهاد    ،األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة طنجة تطوان الحسييييييمةتعلن  

قييين انطلبيييا بيييتحرا  اجمتحيييان الجهوص ااوتييين ال يييا  بيييااتر يييييييييييييحيييات  ، 2021البكيييالو ييييا برةييييييييييييي  دو   

مركزا لالمتحيييان بيييااييينيرييييات ال ميييانيييية لهييي    109بتعبئييية  2021مييياص  28و  27وااتر يييييييييييييحين األترا  يوم  

أن عند ااتر ييييييييييحات وااتر ييييييييييحين جحتياع ايتبا ات النو   العادية لالمتحان الوط   ااوتن  كما ة،الجه

ألف  47، قن بلغ 2021يونيو  12و  8بين  ما، الت  ةييييييييييتجر  2021 لنيل شييييييييييهاد  البكالو يا برةيييييييييي  دو  

اااضيييية، تيل بلغ عند اامن ةيييين  السييينواتمع  مرتفعة مبا نةنسيييط تطو  بومتر يييحا متر يييحة  995و

من مجموع  % 73,60بالتعلي  العموم  بنسيبة  152 و  ألف 29متر يحة ومتر يحا، مم    160 ألف و  31

من % 4,18متر يييييييحة ومتر يييييييحا بالتعلي  ال ليييييييو ييييييي  ، بما يم ل  08 و  نألفاو  ،ااتر يييييييحات وااتر يييييييحين

من مجموع ااتر يييحين، حي تين م لا نسيييبة األترا ،  % 52,14وناهزت نسيييبة اثنا  . حينمجموع ااتر ييي 

 من مجموع ااتر حين.% 35.07متر حة ومتر حا،  835ألف و16ال ين بلغ عنده  

يالل النو   الحالية،   262 ألف 25عند ااتر يييييييحين حي قطط الليييييييعط العلمية والتبنية  بلغوقن 

من مجموع ااتر يييييحات وااتر يييييحين، ديما بلغ عند ااتر يييييحين وااتر يييييحات  % 52,63إلى النسيييييبة  لتليييييل

، كميا انتبيل عيند % 47,36متر يييييييييييييحية ومتر يييييييييييييحيا بنسيييييييييييييبية  733ألف و 22بيااسيييييييييييييالية األدبيية واأل ييييييييييييييلية 

 لة.امس  10 علىيالل ه   السنة، موععين  677ااتر حين وااتر حات بااسالة ااهنية إلى 

ةيستفين  كما    698و  آجف  3  بااسالة النولية )ييا  درنسية وييا  انجليزية(  وبلغ عند ااتر حين

ااتر يييييييحات وااتر يييييييحين حي وضيييييييعية إعاقة من  ييييييييغ تلييف حروف إحرا  اجيتبا ات والت يييييييحي  عنن 

مع اثشييييييييييييييا   إلى اعتمياد   51 وعينده اعه  لالمتحيان الوط   ااوتين للبكيالو ييا برةييييييييييييي  هي   الينو   يي احت

 ب  ا اثحرا . متر حا معنيين 16 يل االيفة بالنسبة اجيتبا ات



 

 

عنده   ال ين بلغ  ،كما أن اجمتحان الجهوص ااوتن للسييييييييييييينة األولى بكالو يا ال ا  باامن ةيييييييييييييين

حي تين  ،بالنسيييييبة للبطط العلل  والتب   واا   2021يونيو  1ماص و 31ةييييييجر  يوم  ، 642وألف  32

يونيو  4و  3اجمتحان الجهوص ال ا  ب   يوم    قطط اآلداب والتعلي  األ يل  ةيجتاع تلمي ات وتالمي

   .مركزا بالبطط ال ان  139مركزا لالمتحان بالبطط األول و 170موععين على  2021

الجهوية للتربية والتكوين لجهة طنجة تطوان  كاديمية اتخ ت األ ولضيييمان ناحع له ا اجةيييتحبا ،

امتحانات  ن مختلف العمليات وتودير اللييييييييرو  ااالءمة ثحرا  ر اللفيلة بتحليييييييييكادة التنابي الحسيييييييييمة

 تعبئيةا تييل تمي  ،19البكيالو ييا حي حروف عياديية، تطبعهيا اثحرا ات الوقياءيية للتلييييييييييييينص لجياءحية كوديين

مكلفا بالحراةيية   452ف وج آ7، ونيتتياطيأعضييا  ا 05والرةييل  للطبع واجةييتنسييا   عضييوا بالفري  20

 مكلفا بت حي  إنجاعات ااتر حات وااتر حين. 685و نوألفا

تتم ى النجيييييات والتودي  لكيييييادييييية  الرأص العيييييا  على هييييي   ااعطييييييات، ديييييت  يييييا  األكييييياديميييييية إذ تطلعو 

ن، كما تنو  بالعمل الجاد وااسيييياول ال ص تبو  بر أةيييير  التربية والتكوين بالجهة  ااتر ييييحات وااتر ييييحي

بكل دئات ا ودعاليات ا، داعية الجميع إلى اجنخرا  اثيجاب  حي تودير األحوا  ااناةيييييييييييبة له ا اجةيييييييييييتحبا   

 الوط   الها .

              

 


