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 بالغ حصفي

 

امس يد رص يد امرتبية اموظنية وامتكوين امليين  وزير لك من اميوم ال ربؼاء ابمرابط أ غعى- 6182ماي  81

الاهعالقة امرمسية نلحمةل اموظنية ملواكبة امتالميذ وامتلميذات واموزير املنتدب امس يد خادل برجاوي، بن اخملتار 

 الجتياز الامتحاانت املدرس ية بنجاح واس تحقاق وبدون غش.

ىل ثؼزيز مننجح ابس تحقاقحتت صؼار : " بتؼاون مع منتدى املواظنة، وهتدف ىذه امحلةل اميت ثنظم " ا 

ة  قميامتؼبئة اجملمتؼية من أ جل تمنية  املدرسة املغربية، وحتسيس املتؼلمني واملتؼلامت بأ مهية الامزتام ابمضوابط امرتبًو

وال خالقية واال جراءات امتنظميية الجتياز الامتحاانت بنجاح واس تحقاق بؼيدا غن لك املامرسات اميت من صأ هنا أ ن 

ىل امؼقواب ة، ولك ما ًثؼرض املمتحنني واملمتحنات ا   بقمي امزناىة ومبدأ  تاكفؤ امفرص.رض ت امتأ يًيية وامزجًر

ة مبختلف مؤسسات امتؼلمي امثاهوي  قلميية بتنظمي محالت تربًو ة واملديرايت اال  وس تقوم ال اكيمييات اجليًو

ة وامتنظميية وال   تامتأ ىييل متوغية خمتلف مكوان خالقية الجتياز الامتحاانت اجملمتع املدريس ابمرشوط امرتبًو

ة  جهنجيةامل ، وكذا ابخلعوات بنجاح قة انجؼة، و ن وامرتبًو براز امسلواكت احملظورة ا  لتؼامل مع الامتحاانت وثدبريىا بعًر

ىل  ة املرشفة ػىل الامتحاانت، ابال ضافة ا  ة واال ياًر ظالع املمتحنني ػىل ا  ػىل املتؼلمني واملتؼلامت وال ظر امرتبًو

 غواقب امغش وخماظره ػىل مس تقبليم ادلرايس.

ثواظلية مع مجؼيات أ همات وأ ابء وأ ومياء امتالميذ وامتلميذات وفؼاميات اجملمتع ولك مقاءات غقد كام سيمت 

وثنظمي حعط ادلمع امرتبوي نلتالميذ  ،امتحسيس يةمالخنراط بكثافة يف ىذه امحلالت  ،مكوانت ال رسة امتؼلميية

 املتؼرثين يراس يا وثوزًع منضورات ومعوايت ذات ظةل ابملوضوع.

كامل، وامفنان غعام  لك من اال ػاليم محمد ػيل بوكام ةاميت صارك فهيا بضيايات حيومتزيت ىذه امحلةل 

ىل مجيع هظرا ة انلميون ابمرابط منداء ا  م مبختلف املؤسسات امتؼلميية ابملغرب من هئبتوجيو ثالميذ وثلميذات اثهًو

ة ة واال ياًر وامقاهوهية أ ثناء اجتيازمه مالمتحاانت  أ جل حهثم ػىل الاخنراط يف ىذه امتؼبئة والامزتام ابمقواػد امرتبًو

 املدرس ية.


