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  بالغ حصفي

 
ىل ػوزارة امرتبية اموظنية وامخكوين امليين وامخؼومي امؼايل وامبحر امؼومي حهنيي  مل املرتحشات واملرتحشني ا 

ىل معاملدرس يةالامذحاانت  الجذياز املخؼوق بزجر امغش يف  31.20وم املواظنات واملواظنني ب ن املاهون رمق ، وكذا ا 

ظداره حزي ا دخل املدرس ية الامذحاانت  .1322ص خنرب  21بخارخي  ابجلريدة امرمسيةمخعبيق منذ ا 

 يف حق لك من ضبط مذوبسا مبامرسة امغش ؼلوابت امخأ ديبيةامومبلذىض ىذا املاهون ثرتاوح 

مغاء هلط مجيع مواد ادلورة املؼنية  3من منح هلعة  يف الامذحاانت،  يف اخذبار املادة اميت متت فهيا ممارسة امغش وا 

ىل الاك  ن ملدة س ندني دراس يدني مذواميخني.عاء من اجذياز الامذحاا 

حيازة ب و و املرتحشات واملرتحشني  صفواي بنيثبادل املؼوومات كخابيا ب و  وجرسي ىذه امؼلوبة ػىل حاالت 

مكرتوهية ب و واثئق ب و خمعوظات غري مرخط هبا داخل فضاء الامذحان  ، وكذا يف حاالتاس خؼامل لآالت ووسائل ا 

 .امخليميواميت يمت رظدىا من ظرف املعححني ب زناء معوية امخعحيح و  ،سدند ػىل كرائنامغش امل 

ىل  ثرتاوح غلوابت جنائية كذكل يخضمن ىذا املاهونو  س نوات وغرامة  5بني احلبس من س خة ب صير ا 

دالء بواثئق مزورة واس خؼامميا كعد املضاركة يف اال   حاالت ػىل درمه، وجرسي 233.333و 5333ثرتاوح بني 

جرسيب مواضيع الامذحان من ظرف لك ػىل حاةل  الجذيازه، وكذامرتحشة ب و مرتحش  واهخحال ظفةالامذحان 

 .الامذحان املدريسية ب وراق ومواضيع مسؤول ب و مذدخل ب و مضارك يف حترير ب و هلل ب و حام

ركز يف اال جابة غن ب س ئةل الامذحان سواء داخل م  املرتحشنياملسامهون من غري خيضع ميذه امؼلوبةكام 

ثداوميا والاجتار يف مواضيع الامذحان وال جوبة من خالل اس خؼامل وسائل  الامذحان ب و من خارجو وجسييل

ظار ص باكت. مكرتوهية وجسييل ثداوميا بعفة فردية ب و يف ا   ثلويدية ب و ا 

ذ جض يد اموزارة ابجمليودات املخواظةل ا  ميت ما فذئت ثبذميا ب رسة امرتبية وامخكوين وخمخوف امرشاكء مرفع وا 

ظالح منظومذنا  هناحتدي ا  هتيب ابملرتحشات واملرتحشني الامزتام مببادئ امخنافس امرشيف مبا يضمن ميذه  امرتبوية، فا 

ىل امؼمل ػىل ثوفري ال جواء املال ةمئة هكمكني املرتحشات الامذحاانت معداكيهتا ػىل كاػدة الاس خحلاق، وثدغو امجليع ا 

 يف ب حسن امظروف وبفرص ب كرب نونجاح. ةامرتبوي اتالاس خحلاك هىذواملرتحشني من اجذياز 


