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 بالغ حصفي  

   
 

، 2019دورة يونيو  –املوحد لنيل شهادة الباكلوراي الوطين   واملتعلق بنتاجئ ادلورة العادية لالمتحان  2019يونيو  23الأحد  ميو  تبعا للبالغ الصادر

 :  التاليةالإضافية املعطيات  اع الرتبية الوطنية،، قطوالتكوين املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي وزارة الرتبية الوطنية تقدم

 

 رتب من بني عرشة : مثاناإىل أأن الإانث حصلن عىل  مع الإشارة، عىل املس توى الوطين احملصل علهيا العامة عدلتاملأأعىل عرش  .1

 ر.ت. التلميذ)ة( الأاكدميية اجلهوية املؤسسة املسكل املعدل املزية

 1 هباز ايسني  القنيطرة -سال -الرابط هجة معهد اليقظة للتعلمي اخلصويص علوم رايضية  فرنس ية 19.40 حسن جدا

 2 شقاف هناء  أأسفي -مراكشهجة  الثانوية التأأهيلية الزرقطوين فرنس ية -علوم رايضية  19.39 حسن جدا

 ملري سلمى  سطات -هجة ادلار البيضاء الثانوية التأأهيلية ابن اخلطيب فرنس ية -فزيايئيةعلوم  19.39 حسن جدا 

الثانوية التأأهيلية  والثانوية الإعدادية  خيار فرنس ية -علوم رايضية  19.38 حسن جدا

 املالك الأزرق

 3 ورضان ايسني  هجة ادلار البيضاء سطات

 4 الصاميت مرمي هجة ادلار البيضاء سطات مجموعة مدارس كوص اخلصوصية فرنس يةخيار   -علوم فزيايئية 19.36 حسن جدا

 الضعيف برحا هجة ادلار البيضاء سطات مؤسسة النخيل خيار فرنس ية -علوم فزيايئية 19.36 حسن جدا 

 5 سلمى مسواك سطات -هجة ادلار البيضاء مدارس أأنيس علوم فزيايئية خيار فرنس ية 19.35 حسن جدا

  حنان نور موىس سطات -ادلار البيضاءهجة  اثنوية أأم الربيع التأأهيلية علوم فزيايئية 19.33 حسن جدا

كرام  هجة ادلار البيضاء سطات مؤسسة التقدم فرنس يةخيار  -علوم فزيايئية  19.33 حسن جدا 6  قويبعايت اإ

قبال مندون سطات -هجة ادلار البيضاء اخلاصةمؤسسة غفريي  خيار فرنس ية -علوم فزيايئية  19.29 حسن جدا   اإ

 

7 

الثانوية التأأهيلية العالمة محمد  علوم فزيايئية 19.29 حسن جدا

 الصبيحي

 مرمي بوس تة هجة الرابط سال القنيطرة

كسالنس خيار فرنس ية -وم فزيايئيةعل 19.29 حسن جدا  لينة ابن املليح مكناس -هجة فاس لبيل اإ

مجموعة مدارس الرشيف الإدرييس  خيار فرنس ية -علوم فزيايئية 19.28 حسن جدا

 اخلصوصية

نصاف أأكسيسو سطات -هجة ادلار البيضاء  8 اإ

  ش اميء ش بار مكناس -هجة فاس بنسودةمؤسسة  خيار فرنس ية -علوم فزيايئية  19.26 حسن جدا

كرام نوطفيا تطوان احلس مية -هجة طنجة العباس السبيتالثانوية التأأهيلية أأبو  علوم فزيايئية 19.26 حسن جدا 9  اإ

 10 أأدم كوكين سطات -ادلار البيضاءهجة  مجموعة مدارس لمارتني علوم رايضية 19.25 احسن جد

 

 الأاكدمييات اجلهوية للرتبية والتكوين : صعيدأأعىل املعدلت العامة عىل  .2

 

 

 التلميذ)ة( الأاكدميية اجلهوية املؤسسة املسكل املعدل املزية
 هباز ايسني  القنيطرة -سال -هجة الرابط للتعلمي اخلصويصمعهد اليقظة  علوم رايضية  فرنس ية 19.40 حسن جدا

 شقاف هناء أأسفي -مراكش الثانوية التأأهيلية الزرقطوين فرنس ية -علوم رايضية  19.39 حسن جدا

 ملري سلمى  سطات -هجة ادلار البيضاء الثانوية التأأهيلية ابن اخلطيب فرنس ية -علوم فزيايئية 19.39 حسن جدا

كسالنس خيار فرنس ية -علوم فزيايئية 19.29 حسن جدا  لينة ابن املليح مكناس -هجة فاس لبيل اإ

كرام نوطفيا تطوان احلس مية -هجة طنجة الثانوية التأأهيلية أأبو العباس السبيت علوم فزيايئية 19.26 حسن جدا  اإ

قرأأ  علوم فزيايئية 19.21 حسن جدا  وئام لفراوي هجة سوس ماسة  اإ
الرشقهجة  الثانوية التأأهيلية طه حسني علوم فزيايئية 19.17 حسن جدا  أأممية سطوري 
خنيفرة -هجة بين مالل الثانوية التأأهيلية ابن عبدون علوم فزايئية 19.15 حسن جدا  اإميان ميول 
اتفياللت -هجة درعة الثانوية التأأهيلية أأبو بكر الصديق علوم فزيايئية 18.99 حسن جدا  نس مية برو 
خيار  -علوم فزيايئية 18.68 حسن جدا

 فرنس ية 
 عامثن وهري هجة العيون الساقية امحلراء احلورية اذلهبية

واد نون -هجة لكممي الثانوية التأأهيلية ابب الصحراء علوم فزيايئية 18.59 حسن جدا  عبد الباسط وابو 
خيار فرنس ية -علوم فزيايئية 18.57 حسن جدا السادس التأأهيليةاثنوية محمد   وادي اذلهب -هجة ادلاخةل   وصال بناح 
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 : حسب أأقطاب الشعبالعامة الوطنية أأعىل املعدلت  .3

 قطب الشعب العلمية والتقنية  
 

 ر.ت. التلميذ)ة( الأاكدميية اجلهوية املؤسسة املسكل املعدل املزية

احسن جد  3319. سطات - ادلار البيضاءهجة  اثنوية أأم الربيع التأأهيلية علوم فزيايئية   1 حنان نور موىس 
 

 

 طب الشعب الأدبية والأصيةلق

 ر.ت. التلميذ)ة( الأاكدميية اجلهوية املؤسسة املسكل املعدل املزية

احسن جد  
 

احلاج محمد النارصي الثانوية التأأهيلية   باكلوراي أأداب 18.99 سطات - ادلار البيضاءهجة    1 ليىل عبدان 

 

 املهنيةالباكلوراي 

 الرنبة التلميذ)ة( الأاكدميية اجلهوية املؤسسة املسكل املعدل املزية

احسن جد  
 

6418. عالل بن عبد هللاالثانوية التأأهيلية   باكلوراي همنية صناعة الطريان  سطات  - ادلار البيضاءهجة    1 دغباش أأمرية 

 

 ادلولية للباكلوراي املغربية املساكل

 ر.ت. التلميذ)ة( الأاكدميية اجلهوية املؤسسة املسكل املعدل املزية

.4019 حسن جدا خيار فرنس ية -علوم رايضية    القنيطرة -سال -الرابطهجة  معهد اليقظة للتعلمي اخلصويص   1 هباز ايسني 

 

، عىل التوايلللس نة الرابعة الوطين  هجة الرشق تتصدر الرتتيب أأناإىل ، مع الإشارة نسب النجاج احملققةترتيب الأاكدمييات اجلهوية للرتبية والتكوين حسب  .4

قلميية ل   .% 88,37 بتحقيقها لنس بة جناح بلغت وذكلاملرتبة الأوىل وطنيا  بوملانكام احتلت املديرية الإ

المئوية النجاحنسبة  اديمية الجهوية للتربية والتكويناألك   الترتيب 

 1 جهة الشرق 72.30

القنيطرة-سال -الرباط  69.29  2 

مكناس -فاس 68.63  3 

أسفي -مراكش 68.17  4 

سطات -الدار البيضاء 67.49  5 

وادي الدهب -الداخلة 67.17  6 

ماسة -سوس 66.13  7 

 8 درعة تافياللت 64.52

الحسيمة -تطوان -طنجة 63.68  9 

نون واد –كلميم  62.50  10 

خنيفرة  -بني مالل 59.76  11 

الساقية الحمراء  -العيون 55.30  12 
 


