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 بالغ حصفي

 مواعد ا جراء الامتحاانت املدرس ية
  2018-2017للس نة ادلراس ية 

 
 

الس نة ادلراس ية  أ ن الامتحاانت املدرس ية برمس والتعلمي العايل والبحث العلمي تعلن وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين
 ، وفق املواعد التالية:ك التعلمييةس تجرى مبختلف مكوانهتا ويف مجيع ال سال 2018-2017

 : التعلمي الابتدايئ

، فامي س تجرى اختبارات 2018يناير  15جيرى الامتحان املوحد احمليل لنيل شهادة ادلروس الابتدائية ابتداء من يوم 
يونيه  21داء من يوم ، وذكل ابتالفرتة الصباحية ليومني متتالينيالامتحان املوحد ال قلميي لنيل شهادة ادلروس الابتدائية يف 

2018. 

 التعلمي الثانوي ال عدادي :

فامي جيرى الامتحان الكتايب املوحد عىل الصعيد اجلهوي  ،2018يناير 15جيرى الامتحان الكتايب املوحد احمليل ابتداء من 
 .2018شهر يناير للنصف ال ول من الس نة ادلراس ية اخلاص ابملرتحشني ال حرار، خالل النصف الثاين من 

 .2018 يونيه 14أ ما الامتحان الكتايب املوحد عىل الصعيد اجلهوي للممدرسني وال حرار، فس يجرى ابتداء من اترخي 

 ان الوطين املوحد لشهادة الباكلوراي :الامتح

ابلنس بة  2018 يونيه 08و 07و 06و ،05س تجرى اختبارات ادلورة العادية لالمتحان الوطين املوحد لشهادة الباكلوراي أ ايم 
 .2018 يوليوز 13و 12و ،11و 10مجليع الشعب، فامي س تجرى ادلورة الاس تدراكية أ ايم 

 للمرتحشني ال حرار وللس نة ال وىل من سكل الباكلوراي:  املوحد الامتحان اجلهوي

ابلنس بة مجليع الشعب، فامي س تجرى اختبارات ادلورة  2018 يونيه 02و 01س تجرى اختبارات ادلورة العادية يويم 
 .2018زيوليو 07و 06الاس تدراكية يويم 

، ونتاجئ ادلورة الاس تدراكية 2018 يونيه 22وسيمت ال عالن عن نتاجئ ادلورة العادية لمتحان شهادة الباكلوراي يوم  ،هذا
 .2018يوليوز  19ات الامتحان يوم ذل

ال عداد امجلاعي لجتياز ادلورة العادية لالمتحان اجلهوي املوحد والامتحان الوطين املوحد لنيل شهادة  أ ن ،وجتدر ال شارة
 2018يوليوز  05و يونيو 29تخصص الفرتة ما بني س  ، كام 2018ماي  31ماي و 25خالل لفرتة املمتدة ما بني  سيمت الباكلوراي

عداد  راي.و متحان الوطين املوحد لنيل شهادة الباكللال ةامجلاعي لجتياز ادلورة الاس تدراكي لال 
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