
 

 

 مصلحة التواصل وتتبع أشغال المجلس اإلداري

 األكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الرباط سال زمور زعير

  ــــب
 الغ صحف 

 جبهة الرابط سال القنيطرة 2018مرتحشا ومرتحشة الجتياز امتحاانت البااكلوراي دورة يونيو 116901

 من ذوي الاحتياجات اخلاصة سيس تفيدون من تكييف الاختبارات 179بيهنم  

جر  211ية مشلت ترتيبات اس تثنائ   اء وتصحيحمركز ا 

 اختبارات البااكلوراي ابجلهة متدخال ال جناح 16500نيد أ كرث من ت و  
 

تعلن ال اكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرابط سال القنيطرة، أ ن عدد املرتحشات واملرتحشني الرمسيني 

 58537مرتحشا ومرتحشة، مهنم  116901، بلغ ما مجموعه 2018الجتياز امتحاانت البااكلوراي برمس دورة يونيو 

الامتحان اجلهوي املوحد عىل صعيد هجة الرابط سال القنيطرة، ابال ضافة ا ىل  44914، وس يجتازون الامتحان الوطين

 مرتحشا حرا. 13450

 38.367مرتحشا ومرتحشة مهنم  77.335وقد بلغ مجموع املرتحشني ابلنس بة للتعلمي العمويم عىل صعيد اجلهة 

 5819مرتحشا ومرتحشة مهنم  12361علمي اخلصويص س يجتازون الامتحان الوطين، فامي بلغ مجموع املرتحشني ابلنس بة للت

  ابلس نة الثانية اباكلوراي.

حصائيات ال اكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرابط سال القنيطرة، اليت مت عرضها خالل لقاءات  وحسب ا 

قلميية التابعة لها مع رؤساء مراكز الامتحان  قلميية تواصلية نظمهتا ال اكدميية واملديرايت اال  ومراكز التصحيح ابملديرايت اال 

طارا ومتدخال لتدبري العمليات املرتبطة هبذا اال س تحقاق  16500، فقد أ علنت مصاحل ال اكدميية أ هنا عبات اكرث من  ا 

مرتحشا ومرتحشة  17337الوطين، كام أ وحضت هذه اال حصائيات أ ن عدد املرتحشني بلغ حسب املديرايت اال قلميية عىل 

الامتحان اجلهوي املوحد، أ ما مجموع  7401س يجتازون الامتحان الوطين، و 7569ابملائة( ابلرابط، مهنم  17)بنس بة 

قلميية بسال فيبلغ  س يجتازون الامتحان  10887ابملائة(، مهنم  24مرتحشا ومرتحشة ) 25346املرتحشني ابملديرية اال 

قلميية للصخ ريات متارة واذلين س يجتازون الامتحان الوطين واجلهوي الوطين، يف حني بلغ عدد املرتحشني ابملديرية اال 

قلميية للخميسات ما مجموعه  15بنس بة  15191املوحد  ابملائة. أ ما عدد املرتحشني المتحاانت البااكلوراي ابملديرية اال 

قلميية للقنيطرة بلغ مجموع املرتحشني الجتياز امتحاانت البا 10بنس بة  10435 بنس بة  19379اكلوراي ابملائة، وابملديرية اال 

قلميية لس يدي سلامين  19 ابملائة، مث املديرية اال قلميية لس يدي  5بنس بة  5392ابملائة، فامي بلغ مجموع املرتحشني ابملديرية اال 

ابملائة. من جانب أ خر، بلغ عدد الرتش يحات الجتياز امتحاانت  10مرتحشا ومرتحشة بنس بة بلغت  10371قامس 
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تلميذا وتلميذة من بيهنم  179ميذ ذوي الاحتياجات اخلاصة ـ يف صفوف التال 2018يونيو البااكلوراي ـ دورة 

   مرتحشة ومرتحشا س يجتازون الاختبار الوطين. 89

مرتحشا ومرتحشة  42662وحسب نوعية الشعب، يتوزع املرتحشون الجتياز هذه الامتحاانت اال شهادية بني 

مرتحشا، أ ما املرتحشون يف الشعب  40311مجموع املرتحشني ابلنس بة للشعب العلمية ابلشعب ال دبية وال صيةل، فامي بلغ 

  مرتحشا ومرتحشة. 1306فامي بلغ مجموع املرتحشني يف الشعب املهنية  10084التقنية فبلغ عددمه ما مجموعه 

ن عدد املرتحشني يف الشعب العلمية مساكل دولية   مرتحشة  9021خيار فرنس ية بلغ -من هجة أ خرى، فا 

املغربية ـ خيار  س يجتازون الامتحان الوطين، يف حني بلغ عدد مرتحشي املساكل ادلولية للبااكلوراي 4009ومرتحشا، 

جنلزيية    س يجتازون الس نة الثانية. 24حشة ومرتحشا مهنم مرت  67ا 

ابلصخريات  39بسال،  54مركزا ابلرابط و 30موزعة عىل  211وخبصوص مراكز الامتحان فقد بلغ عددها 

 .مركزا بس يدي قامس 19دي سلامين، ومراكز بس ي 8ابلقنيطرة و  31ابمخليسات، و 30متارة، و

جدير ابال شارة، أ ن ال اكدميية اجلهوية عقدت لقاء تواصليا حتضرياي المتحاانت الباكلوراي، ترأ سه الس يد محمد 

سال القنيطرة، وحرضه الس يدة والسادة املديرين اال قلميني أ رضضور مدير ال اكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرابط 

ورؤساء ال قسام واملصاحل ابل اكدميية واملديرايت اال قلميية ومجيع رؤساء مراكز الامتحان ابجلهة، وقد مت خالل هذا اللقاء 

جراء الامتحاانت ومعلية التصحيح والاطالع عىل اجل دوةل الزمنية ال جراء عرض اجلوانب التنظميية واملهنجية لعملية ا 

ىل هنج خطة موحدة عىل صعيد  الامتحاانت، مع التا كيد عىل مواقيت لك اختبار ابلنس بة للك شعبة ولك مسكل. وكذا ا 

وتدارس اكفة اال جراءات الكفيةل بتحقيق تدبري حممك  مليات يف أ حسن الظروف، والتنس يقاجلهة لضامن سري خمتلف الع 

جياد احللول املناس بة يف حيهنا وذكل من اجل تويد املامرسات وحتسني خملتلف العمليات مع رصد املشا لك املطروحة وا 

 اخلدمات.

وأ كد الس يد مدير ال اكدميية اجلهوية للرتبية والتكوين جلهة الرابط سال القنيطرة، عىل أ مهية هذه اللقاءات 

يت ميكن أ ن تعرتض رؤساء املراكز، مربزا التواصلية املبارشة للوقوف بشلك دقيق عىل خمتلف اال كراهات واملشالك ال

أ مهية التزنيل ال مثل دلفرت املساطر اخلاص ابمتحاانت البااكلوراي ابعتباره وثيقة مرجعية متكن لك الفاعلني الرتبويني 

واال داريني من توحيد التصورات واال جراءات املرتبطة مبجرايت هذا الاس تحقاق الوطين الهام، وتسمح ابمتالك قدرة 

بريية ملواهجة بعض العراقيل والطوارئ اليت تطرح أ مام رؤساء مراكز الامتحان والتصحيح وأ طقم املراقبة واملداومة تد

يالء هذه احملطة لك ما تس تحق من الاهامتم  خالل جمرايت الاختبارات اال شهادية اخلاصة ابلبااكلوراي. كام شدد عىل ا 

 واملسؤولية.


