بالغ حصفي
حول تكييف العقوابت التأديبية املتخذة يف حق الغاشني
مع القانون اخلاص بزجر الغش يف الامتحاانت املدرس ية
تعلن وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين أنه تقرر السامح ابلرتش يح الجتياز امتحاانت الباكلوراي دلورة
 ،2017بصفة مرتحشني أحرار ،لذلين استنفذوا مدة س نتني من العقوبة املتخذة يف حقهم ،رشيطة توفرمه
عىل الرشوط النظامية للرتش يح المتحاانت الباكلوراي.
ويأيت هذا االإجراء يف اإطار مواءمة مدة العقوبة التأديبية املتخذة يف حق الغاشني يف امتحاانت الباكلوراي
خالل الس نوات املاضية مع املدة القصوى لتكل العقوبة احملددة يف س نتني يف القانون رمق  02.13الصادر بتارخي 25
غشت  2016واملتعلق بزجر الغش يف الامتحاانت املدرس ية.
وميكن التأكد من الهلية للرتحش من جديد ابلنس بة لذلين مت توقيفهم يف اإطار العقوابت التأديبية لزجر الغش
خالل ادلورات السابقة ،بولوج الحئة املسموح هلم ابلرتش يح من جديد ابس تعامل الرمق الوطين للمرتحش ،وذكل عرب
احلزي اخملصص لرتش يحات الحرار ابلبوابة االإلكرتونية للوزارة .www.men.gov.ma
وس تخصص الفرتة املمتدة من  26دجنرب  2016اإىل  03يناير  2017للتسجيل ابلنس بة لهذه الفئة من
املرتحشني عرب البوابة االإلكرتونية للوزارة مع اإيداع ملفات الرتش يح ابملديرايت ا إالقلميية ،عىل أن يمت نرش اللواحئ
الهنائية للمرتحشني الحرار املقبولني الجتياز امتحاانت الباكلوراي دورة  2017يوم  12يناير .2017
وللتذكري ،ف إان الرتش يح الجتياز امتحاانت الباكلوراي برمس دورة  2017يمت حرصا عىل البوابة االإلكرتونية
للوزارة ،وذكل وفق الرشوط الآتية:
 الرتحش يف شعبة مل يس بق احلصول فهيا أو يف اإحدى مسالكها عىل شهادة الباكلوراي ابلنس بة للحاصلنيعىل هذه الشهادة يف اإحدى ادلورات السابقة؛
 التسجيل عرب البوابة االإلكرتونية اخملصصة للرتش يحات داخل الآجال احملددة ذلكل ،مع تضمني البطاقةاالإلكرتونية للرتش يح صورة حديثة العهد للمرتحش(ة)؛
 اإيداع ملف الرتش يح الوريق ابملديرية ا إالقلميية التابع لها حمل سكن املرتحش عىل أن يرفق هذا امللفبوصل الرتش يح املس تخرج من البوابة االإلكرتونية؛
 تضمني ملف الرتش يح الزتاما مصادق عىل حصة توقيعه يقر فيه املرتحش ابطالعه عىل القوانني اخلاصةبزجر الغش يف الامتحاانت املدرس ية والزتامه مبقتضياهتا ،خاصة القانون رمق  02.13بتارخي  25غشت
.2016
وجتدر االإشارة اإىل أن العدد القىص دلورات الباكلوراي املسموح للمرتحش احلر ابجتيازها يه ثالث دورات
يمت احتساهبا ابتداءا من دورة  ،2015كام أن املرتحشني الحرار يف وضعية اإعاقة الراغبني يف الاس تفادة
من اإجراءات تكييف رشوط اإجراء الاختبارات ملزمون إابرفاق ملفات ترش يحهم بطلب يف املوضوع معزز مبلف
حصي يثبت االإعاقة وصنفها.
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