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 8102 لس نة الباكلوراي اختبارات من العادية ادلورة خالل الرابط جبهة املسجةل الغش حالت يف اخنفاض

  %82.21 بلغ ابخنفاض املاضية الس نة 892 مقابل ػش حاةل 882تسجيل

    

 اخخبازاث اخخخام عً اللىيطسة، سال السباط لجهت والخكىيً للتربيت الجهىيت ألاكادًميت حعلً  

 وكد. 2017/2018 الدزاس ي املىسم بسسم البكالىزيا شهادة لىيل املىحد الىطني لالمخحان العادًت الدوزة

 حلىق  جحطين وعلى الشهادة هرا مطداكيت على بالحسص جميزث أجىاء وفي عادًت جد ظسوف في مسث

 الخاص 02-13 زكم اللاهىن  بملخضياث الخام الخليد خالل مً الفسص جكافؤ في واملترشحين املترشحاث

  .املدزسيت الامخحاهاث في الغش بصجس

 سبع على مىشعين مترشحا 58537 حىالي الوطني الامتحان اجخاشوا الرًً املترشحين عدد وبلغ

 وألاضيلت، ألادبيت بالشعب ومترشحت مترشحا 16113 بين الشعب، حسب جىشعىا. إكليميت مدًسياث

 مجمىعه ما عددهم فبلغ الخلىيت الشعب في املترشحىن  أما ، العلميت للشعب باليسبت مترشحا 19924

 في املترشحين عدد أما ومترشحت، مترشحا 313 املهىيت الشعب في املترشحين مجمىع بلغ فيما 4704

 عدد بلغ حين في ومترشحا، مترشحت 4009 بلغ فلد فسوسيت خياز- دوليت مسالك العلميت الشعب

ت خياز ـ املغسبيت للباكالىزيا الدوليت املسالك مترشحي   .مترشحا  24 ـ إهجليًز

 شهادة لىيل املىحد الىطني لالمخحان العادًت الدوزة هره خالل  املسجلت الغش بمجاالث وازجباطا

 مساكص بمجمىع املسجلت الغش حاالث في كبير بتراجع جميزث فلد اللىيطسة، سال السباط بجهت البكالىزيا

 إلاكليميت واملدًسياث ألاكادًميت بها جلىم التي إلادازيت والاجساءاث الخحسيسيت الحمالث بفضل الامخحان
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 حسجيل جم  حيث الامخحاهاث، هره مجسياث في املخدخلين مخخلف ويلظت حصم بفضل وكرا السىت، طيلت

 .%24.80 بلغ باهخفاض أي ،2017 سىت خالل حسجيلها جم حالت 298 ملابل غش حالت 224

 كل أداء وجميز هجاح اللىيطسة سال السباط لجهت والخكىيً للتربيت الجهىيت ألاكادًميت حسجل وإذ

 للخلدم املىاسبت هره حغخىم فئنها الىطني، الاسخحلاق هرا إلهجاح بالجهت وإلادازيين التربىيين الفاعلين

 واملدًسياث ألاكادًميت ومىظفي التربىيت وإلادازة املساكبت وهيئاث التربىيت ألاطس لكل الجصيل بالشكس

 حشيد كما .الخالمير مساز في املهمت املحطت هره إلهجاح املبرولت والخضحياث املجهىداث على إلاكليميت

 اللىاث امللكي، الدزك الىطني، ألامً الترابيت، إلادازة مطالح مً والشسكاء املخدخلين كل بمجهىداث

 وآباء أمهاث وجمعياث املدوي املجخمع جمعياث وكرا الحكىميت، واللطاعاث املدهيت الىكاًت املساعدة،

 ألاكادًميت باشستها التي الخحسيسيت الحمالث كل في واملىاطىت املكثفت إسهاماتها بفضل الخالمير، وأولياء

 عكسخه بالجهت، الغش ليسب ملحىظا اهخفاضا أثمس امم الغش، مظاهس ملىاجهت إلاكليميت واملدًسياث

 .املاضيت السىت مع بامللازهت الدوزة هره خالل املسجلت ألازكام


