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   ير ا خبا بالغ 

 

 لالمتحان الوطين املوحد لنيل شهادة الباكلوري ال عالن عن نتاجئ ادلورة العادية  

 2021دورة يونيو     
 

   2021دورة يونيو  – الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوريا العادية لالمتحاننتائج الدورة 

 العادية المتحانات البكالوريا    بنجاح الدورةمدرسا اجتازوا  تممترشحا    221.000من  أكثر    •

 ة حصلوا على ميز مدرساتمترشحا م 116.000أكثر من  •

 

تعلن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، قطاع التربية الوطنية، 

بالتعليم   الناجحين الممدرسين  الوطني  العمومي والخصوصي في الدورة العادية لالمتحان  أن عدد 

%   68,43بلغت  ناجحة وناجحا، بنسبة نجاح    221.031بلغ  ،  2021  لنيل شهادة البكالوريا  الموحد

 .  2020 الدورة لعام ي نفسف %63,08مقابل 

 والناجحين الممدرسين.   تالناجحامجموع  % من 55,54اإلناث وتشكل 

الممدرسين   لدى  ميزة  على  الحاصلين  عدد  مجموع  %    52,72نسبة  ب  116.518وبلغ  من 

 الناجحين. 

بمسلك العلوم  ،  20من    19,53هذه الدورة     الوطني فيالمستوى    عام على معدل    أعلى بلغ  كما  

ب - الفيزيائية وذلك   فرنسية،  مراكش  خيار   اإلقليمية   للتربية   -المديرية  الجهوية  األكاديمية 

 .مراكش آسفيوالتكوين لجهة 

النجاح   الممدرسينوبلغت نسبة  العلمية    لدى  مجموع  من    %  66,55والتقنية  في قطب الشعب 

 في اختبارات هذه الشعب.   الحاضرين
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مجموع الحاضرين في   % من 73,29هذه النسبة  فقد بلغت قطب الشعب األدبية واألصيلة، أما في 

   الشعب.اختبارات هذه 

بلغت    ، فقدمترشحة ومترشحا  90.016التي اجتازها    المغربيةللمسالك الدولية للبكالوريا  وبالنسبة  

مجموع    % من  59,52البكالوريا المهنية     بالنسبة لمسالكفيما بلغت  %،  78,35نسبة النجاح  

   مترشحة ومترشحا. 6205عددهم   والذين يبلغ لحاضرين في اختبارات هذه المسالكا

الذين استفادوا من تكييف اختبارات االمتحان الوطني الموحد    للمترشحين في وضعية إعاقةوبالنسبة  

     .%67,63نسبة النجاح في صفوفهم  وظروف اإلجراء والتصحيح، فقد بلغت 

مترشحة ومترشحا من الممدرسين     323.022حضر الجتياز اختبارات هذه الدورة  وللتذكير، فقد  

 %.  95,15بنسبة بلغت 

في نفس الدورة سنة    %30,61  % مقابل41,93نسبة النجاح لدى المترشحين األحرار  وبلغت  

 . 60,61%نسبة بلغت  الفئة سجلتالحضور في صفوف هذه  أن نسبةاإلشارة إلى  ، مع2020

للمترشحاتويبلغ   اإلجمالي  المسموح  العدد  الممدرسين  الدورة    والمترشحين  باجتياز  لهم 

ات والمترشحين  مترشحة ومترشحا، في حين يبلغ العدد اإلجمالي للمترشح    92.581  االستدراكية

 . 56.813 سيجتازون هذه الدورةاألحرار الذين 

 االعالن عن وسيتم  .  2021يوليوز    08و  07و  06و  05أيام  وستجرى هذه الدورة كما هو مقرر  

 . 2021يوليوز 11يوم  نتائجها

المحلية  والتكوين والسلطاتوإذ تشيد الوزارة بالمجهودات المبذولة من طرف نساء ورجال التربية 

  مصداقية شهادة   الوطني الهام وتحصينفي إنجاح هذا االستحقاق    وكافة المتدخلين   واألمنية والصحية

  ، كورونا   جراء تفشي فيروس  طبعتها التدابير الوقائية المتخذةاستثنائية    في ظرفيةالوطنية  البكالوريا  

والتي ستنظم وفق   الدورة االستدراكيةمحطة    أجل إنجاح الجهود منفإنها تدعو الجميع إلى مواصلة  

 االحترازية.نفس اإلجراءات 

 

 


