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  )يذاع ثالث مرات(بالغ 
  

  - 2021دورة  - عن تنظيم االمتحان التمهيدي للباكلوريا  التهذيب الوطني و التكوين التقني و اإلصالحتعلن وزارة 
  في انواكشوط. 2021 ابريل 04يوم األحد 
، جميع أيام األسبوع من الساعة التاسعة صباحا شبابيك مديرية االمتحانات و المسابقاتتستقبل ملفات الترشح لدى  

  .2021 مارس 23 الثالثاءحتى  فبراير 22حتى الساعة الثالثة ظهرا، من يوم االثنين 
يفتح هذا االمتحان أمام التالميذ، الذين ال تتوفر فيهم شروط الترشح للباكلوريا والحاصلين على مستوى السنة السادسة 

  اظر، حسب الشعب و الشروط المبينة أدناه.الثانوية و كذلك طالب المح
  يتكون ملف الترشح من العناصر التالية:

 جديدة أوقية 20يحمل طابعا جبائيا من فئة  طلب خطي 
 البويمتري من عقد االزدياد مستخرج 
 صورة من بطاقة التعريف الوطنية 
 أربع صور شمسية حديثة 
  أو كشف درجات بالكلوريا سابق أو تحديد مستوى من ثانوية عمومية مصدق من طرف مديرية التعليم الثانوي

 المعنية اإلدارة، مصدقة من طرف إفادة محظرية
  تشمل المسابقة المواد المبينة في الجدول التالي:

  الضارب  المدة  التوقيت  التاريخ  المواضيع  الشعبة
  

  اآلداب األصلية
2021 ابريل 04األحد   االسالمي التشريع   1  ساعتان  س 10 -س  08 
2021ابريل  04األحد   العربية   1  ساعتان  د15و  س12  -د15و س  10 

2021ابريل  04األحد   الفكر اإلسالمي   1 ساعتان  د 30س  17 –د 30س  15 
  

  اآلداب العصرية
2021ابريل  04األحد   الفرنسية   1  ساعتان  س 10 -س  08 
2021ابريل  04األحد   العربية   1  ساعتان  د15و  س12  -د15و س  10 
2021ابريل  04األحد   الفلسفة   1 ساعتان  د 30س  17 –د 30س  15 

 
ةالعلوم الطبيعي  

2021ابريل  04األحد   العلوم الطبيعية   1  ساعتان  س 10 -س  08 
2021ابريل  04األحد   الفيزياء   1  ساعتان  د15و  س12  -د15و س  10 

2021ابريل  04األحد   الرياضيات   1 ساعتان  د 30س  17 –د 30س  15 
 

 الرياضيات
2021ابريل  04األحد   الرياضيات   1  ساعتان  س 10 -س  08 

2021ابريل  04األحد   الفيزياء   1  ساعتان د15و  س12  -د15و س  10 
2021ابريل  04األحد   العلوم الطبيعية   1 ساعتان  د 30س  17 –د 30س  15 

  مالحظات:
  2021دورة  –يعتبر الناجحون في هذا االمتحان التمهيدي مؤهلين للمشاركة في امتحان شهادة الباكلوريا  -
 الوزارة لوائح المقبولين التي ستنشر على موقع عليكم مطالعةلمعرفة الرقم و مركز االمتحان  -
)www.education.gov.mr  ( 2021 مارس 29 االثنينابتداء من يوم .  
 
  
 


