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مصلحة امصحافة –املديرية امللكفة بخدبري جمال امخواصل    

 0537687255امفاكس :   0537687252  : امياثف / امللر املركزي نلوزارة ػ ابب امرواح ػ امرابط
 

 

 

 بالغ حصفي

  2016 دورةهيل صيادة امباكموراي  امتحاانتهخاجئ 

 6104يف دورة  حاصل ػىل صيادة امباكموراي  000 206أ زيد من 

  انحجة وانحجا يف ادلورة الاس خدراكية 47 111ما يفوق 

 

  بلؽ 6104المتحاانت امباكموراي  الاس خدراكيةأ ن ػدد امناحجني يف ادلورة وامخكوين امليين ثؼلن وزارة امرتبية اموطنية     

 %.12.60 بنس بة جناح بلغت  ،انحجة وانحجا 47 133

جضلك و  .%33.14 االإجامميةنجاح ام وس بة بلغت حيث  ،انحجة وانحجا 614 146ػدد امناحجني يف ادلورثني مجموع بلؽ و    

 .%40.56 بلغتبنس بة جناح  وانحجا انحجة 076 653 ني، فامي بلؽ ػدد امناحجني املمدرسمن مجموع امناحجني %30 االإانث

 .22.73%بنس بة جناح بلغت  01 565بيامن بلؽ ػدد امناحجني من ال حرار 

 بلغتجناح  بنس بة 045 626 امؼمويمأ ما ابمنس بة نلنخاجئ حسب أ صناف امخؼلمي، فلد بلؽ ػدد امناحجني يف امخؼلمي 

 . %61.65 جناح بلغتبنس بة  63 027اخلصويص فامي بلؽ ػددمه يف امخؼلمي  ،37.15%

 غتاح بلبنس بة جن 065 040امباكموراي ػدد احلاصلني ػىل  ويف كطب امضؼب امؼلمية وامرايضية وامخلنية، بلؽ

  .%25.4جناح بلغت  بنس بة 57 022امناحجني ػدد  أ ما يف كطب امضؼب ال دبية وال صيةل فلد بلؽ .% 40.46 

  .حاةل 00111 يناىز ما 6104 دورةت امغش اميت مت ضبطيا خالل ػدد حاالمجموع وكد بلؽ 

ىل أ ن امتحاان جراءاتامصارم منفيذ مخ اب تكد متي  ،ت امباكموراي ميذه امس نةويضار اإ  اس خحدثهتااميت  اجلديدة الإ

بخلدمي ػدد من ال صخاص نلؼداةل بسبب جضويضيم ػىل ىذا و  اموزارة يف جمال ثأ مني الامتحاانت واحلد من امغش،

الاس خحلاق سواء برتوجييم مواثئق مغلوطة ػىل أ ن ميا صةل مبضامني الامتحاانت أ و بنرشمه ل جوبة غن أ س ئةل 

مكرتوهية.  الامتحاانت ػرب مواكع اإ

ذ  صادهتا وامخكوين امليين وطنية امرتبية اموزارة جتدد واإ ا أ ابهوا غنو من نهنية ومبوساء ورجال امرتبية وامخكوين  بخضحياتاإ

وهضج،  اهضباط من املرتحشات واملرتحشنيغامبية مبا أ ابن غنو كذا ىذا الاس خحلاق اموطين، و  مجيع حمطات ثدبرييف  ػامية

هنا  جراء ىذه الامتحاانت يف أ حسن امظروف،  جتددفاإ حمثيهنا امكبري جليود امسلطات امؼمومية واملصاحل ال منية يف ضامن اإ

 .ا الاس خحلاق امرتبوي اميامكام ثنوه حبرارة مبسامهة لك مكوانت املضيد االإػاليم اموطين يف مواكبة ىذ


