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خباري   بالغ ا 

 1212ماي  21 الثالاثء

  

 

أ هنا  تعلن وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي، قطاع الرتبية الوطنية، 

  :قررت

 ؛ا ىل غاية شهر ش تنرب املقبلابلنس بة مجليع التالميذ  احلضورية اس تئناف ادلراسةعدم  •

لمرتحشني ابلنس بة ل، حضور ا 1212ودد لنيل شهاةة البلالور ا ةورة الوطين امل جراء الامتحانا   •

خالل شهر  ،وكذا الامتحان اجلهوي ابلنس بة للمرتحشني ال حرار، املمتدرسني وال حرار

 ؛1212يوليوز

جراء الامتحان • للمرتحشني  ابلنس بةحضور ا، ، 1212ةورة  للس نة ال وىل بلالور ا املودد اجلهوي ا 

 .1212خالل شهر ش تنرب ، املمتدرسني

للس نة  البلالور ا ابلنس بةامتحان  ستشمل مواضيع واملتعلمني، املتعلامت مجيع بني الفرص تلافؤ وضامان ملبدأ  

جنازها مت اليت ادلروس حرص اال وىل والثانية،   عن مكثفة حصص وستمت برجمة قبل تعليق ادلراسة، ،حضور ا ،ا 

ىل غاية هناية شهر  ،ابتداء من ال س بوع املقبل ،لهذا الامتحان والتحضري للمراجعة بعد هبدف متكني  1212يونيو وا 

 .أ حسن الظروف يف اجتيازهاملرتحشات واملرتحشني من 

عداةي واثنوي) ةلل سالك الثالث ادلراس ية املس تو ات لبايق ابلنس بة أ ما فلن خيضع التالميذ  ،(ابتدايئ وا 

س تو  الساةس اخلاص ابمل اذلين يتابعون ةراس هتم هبذه املس تو ات المتحاانت أ خر الس نة، مبا يف ذكل الامتحان 

عداةي ىل املس تو  املوايل استناةا عىل نقط ،ابتدايئ وامتحان الس نة الثالثة ا  قرار النجاح واملرور ا   وسيمت ا 

ىل ،املس مترة املنجزة املراقبة فروضو  الامتحاانت  .1212مارس  21ادلراسة، أ ي  تعليق اترخي ددوة حضور ا، ا 

ىل ذكل، س تعلن الوزارة الحقا  التوارخي احملدةة ال جراء امتحان البلالور ا وتوارخي اال عالن عن النتاجئ  عنا 

 . املتعلقة مبختلف املس تو ات ادلراس ية
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وتأ يت هذه القرارات اعتبارا جملموعة من احملدةات، تمتثل يف احلفاظ عىل سالمة وحصة املتعلامت واملتعلمني 

جناز ، وكذا وال طر الرتبوية واال ةارية ىل  02تطور الوضعية الوابئية ببالةان، وا  من املقررات ادلراس ية  % 07ا 

التعلمي عن بعد ال ميكن بأ ي  ، وكذا اعتبارا لكون1212مارس  21والربامج التكوينية، قبل تعليق ادلراسة بتارخي 

نصافدال من ال حوال أ ن يعوض التعلمي احلضوري، وضامان    وتلافؤ الفرص بني مجيع املتعلامت واملتعلمني، و لال 

ةراس هتم  مراعاة التفاواتت احلاصةل بني ال رس يف جمال تأ طري ومواكبة بناهتم وأ بناهئم وتوفري الظروف املواتية ملتابعة

 .  ابنتظام

رشفة عىل تنظمي هذا الامتحان وال طر الرتبوية واال ةارية وال طر امل  اظا عىل حصة املرتحشات واملرتحشنيوحف

اال جراءات وكذا الرضورية  الوقائية اال جراءات ، س تعمل الوزارة عىل اختاذحصة اكفة املواطنات واملواطننيوابلتايل 

عداة  ات شاسعة كبعض فضاءوتدبري خملتلف معليات الامتحاانت واس تعامل  للمواضيعالتنظميية الالزمة من ا 

يواءوتدبري  املنش ئات الر اضية طعام ا   . التالميذ وتنقل وا 

 هناية الس نة ادلراس ية لفائدة مجيع كام س تعمل الوزارة عىل مواصةل تفعيل الاس مترارية البيداغوجية، ا ىل

دلراس ية وتوفري ادلمع الرتبوي الالزم، عرب احلرص عىل اس مترارية معلية من أ جل اس تكامل املقررات ا املس تو ات،

الكراسات اليت سيمت توزيعها كذا وذكل من خالل خمتلف املنصات الرمقية والقنوات التلفزية و  ،"التعلمي عن بعد"

 .عىل تالميذ السكل الابتدايئ ابملناطق النائية ابلوسط القروي

، حيث تكتيس احملطات املتبقية أ مهية ابلغة يف املسار مل ينته بعداملومس ادلرايس احلايل فا ن  ،وابلتايل

حيث س متكن بناتنا وأ بنائنا من اكتساب املعارف والكفا ات اليت س تؤهلهم ملتابعة ادلرايس للتلميذات والتالميذ، 

نيهبم التعرثات اليت ميكن أ ن تصاةفهم ةراس هتم يف الس نة املقبةل بشلك عاةي ووفق التدرج البيداغويج الالزم وت 

 .مس تقبال

ىل  تدة الوزارةويف هذا اال طار،  من أ جل التلميذات والتالميذ وال طر الرتبوية واال ةارية وال رس ادلعوة ا 

جناح احملطات ال خرية  املتواصل بغيةوالاخنراط التعبئة التعامل جبدية ومسؤولية مع معلية ادلمع والتقوية عن بعد و  ا 

 .وذكل خدمة للمصلحة الفضىل لبناتنا وأ بنائنا ،من املومس ادلرايس احلايل


