بالغ اخباري
االثنني  18ماي 2020
تهنيي وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي اىل عمل التالميذ والطلبة وا ألطر الرتبوية واالدارية
وا ألهمات والآابء واىل اكفة املواطنات واملواطنني أأنه قد تقرر:
 عدم اس تئناف ادلراسة احلضورية ابلنس بة مجليع التالميذ واملتدربني والطلبة اىل غاية شهر ش تنرب املقبل باكفةاملؤسسات العمومية واخلصوصية والبعثات الأجنبية.
 مواصةل تفعيل الاس مترارية البيداغوجية عرب معلية "التعلمي عن بعد" ،اىل هناية املومس ادلرايس احلايل ،لفائدةالتالميذ والطلبة واملتدربني من أأجل اس تكامل املقررات ادلراس ية والربامج التكوينية وتوفري ادلمع الرتبوي الالزم
من أأجل التحضري اجليد لالمتحاانت ،وذكل من خالل خمتلف املنصات الرمقية والقنوات التلفزية والكراسات اليت
سيمت توزيعها عىل تالميذ السكل الابتدايئ ابملناطق النائية ابلوسط القروي.
أأما خبصوص العمليات املتبقية من املومس ادلرايس احلايل خاصة الامتحاانت ،فسيمت تنظمهيا حسب اجلدوةل الزمنية التالية:
 .1عىل مس توى قطاع الرتبية الوطنية
 الاقتصار فقط عىل تنظمي امتحان الباكلوراي حضوراي. حرص مواضيع هذا الامتحان ،فقط ،يف ادلروس اليت مت اجنازها حضوراي قبل تعليق ادلراسة وذكل ضامان ملبدأأ تاكفؤالفرص.
 اصدار اطار مرجعي حيدد ادلروس اليت س ميتحن فهيا املرتحشون. تنظمي ادلورة العادية لالمتحان الوطين املوحد لنيل شهادة الباكلوراي  -دورة  ،2020وفق قطبني: يويم  3و 4يوليوز :2020قطب الآداب والعلوم االنسانية والتعلمي ا ألصيل.
o
o
o
o

 ومن  6اىل  8يوليوز :القطب العلمي والتقين وكذا الباكلوراي املهنية.
االعالن عن نتاجئ هذه ادلورة يف  15يوليوز ،2020
تنظمي ادلورة الاس تدراكية من  22اىل  24يوليوز  2020ابلنس بة مجليع الشعب واملساكل.
االعالن عن النتاجئ الهنائية يف أأجل أأقصاه  29يوليوز .2020
تنظمي الامتحان اجلهوي املوحد للس نة ا ألوىل باكلوراي يويم  4و 5ش تنرب  2020واذلي ستشمل مواضيعه
كذكل ادلروس احلضورية اىل حدود اترخي تعليق ادلراسة.

املديرية امللكفة بتدبري جمال التواصل  -مصلحة الصحافة
املقر املركزي للوزارة ـ ابب الرواح ـ الرابط ـ الهاتف  05 37 68 72 52 :الفاكس0537 687255 :

 ابلنس بة لبايق املس توايت ،اعامتد نقط فروض املراقبة املس مترة املنجزة اىل غاية  14مارس املنرصم وكذا نقط الامتحاانتاحمللية ابلنس بة للس نة السادسة ابتدايئ والس نة الثالثة اعدادي ،وذكل الختاذ قرارات أآخر الس نة ادلراس ية ،مع التأأكيد
عىل السلطة البيداغوجية املمنوحة اىل جمالس ا ألقسام يف اختاذ القرارات الرتبوية الالزمة مع تغليب مصلحة التالميذ.
 خبصوص املرتحشني ا ألحرار ،فستنظم الامتحاانت اخلاصة هبم اكلتايل: الامتحان اجلهوي للس نة ا ألوىل باكلوراي يويم  1و 2يوليوز  ،2020عىل أأن تنظم ادلورة الاس تدراكية لهذا
الامتحان يويم  20و 21يوليوز .2020
 الامتحان الوطين املوحد للس نة الثانية باكلوراي :ستنظم ادلورتني العادية والاس تدراكية وفق نفس الربجمة املقررة
ابلنس بة للمرتحشني املمتدرسني.
 الامتحان اجلهوي للس نة الثالثة اعدادي والامتحان االقلميي للس نة السادسة ابتدايئ ابلنس بة للمرتحشني ا ألحرار،
فسيمت تنظميهام يويم  25و 26ش تنرب.2020
 تنظمي امتحان التخرج ابلنس بة لشهادة التقين العايل ) ، BTSفسينظم من  13اىل  16يوليوز .2020 اجراء املباراة الوطنية لولوج مدارس التجارة والتس يري ) (CNAEMأأايم  11و 13و 14يوليوز  2020واملباراة الوطنيةاملشرتكة ) (CNCاخلاصة بولوج مدارس املهندسني من  16اىل  18يوليوز  2020مع الاقتصار فقط عل الشق الكتايب.

-

تنظمي امتحاانت التخرج ابلنس بة للك من مركز تكوين مفتيش التعلمي ومركز التوجيه والتخطيط الرتبوي و املراكز
اجلهوية ابتداء من  20يوليوز  ،2020عىل أأن تمت معلية التعيينات خالل شهر غشت .2020
 .2عىل مس توى قطاع التعلمي العايل والبحث العلمي
يف اطار الاس تقاللية البيداغوجية للجامعات ،قررت الوزارة ابقرتاح من ندوة رؤساء اجلامعات وبتشاور مع النقاابت
القطاعية:
 اعامتد املرونة من قبل املؤسسات ذات الاس تقطاب احملدود وكذا ابلنس بة لبعض املساكل الانتقائية (االجازةاملهنية واملاسرت) يف تنظمي الامتحاانت وذكل نظرا حملدودية أأعداد الطلبة املعنيني ،ابتداء من منتصف شهر
يوليوز  ،2020مع هنج صيغ متعددة للتقيمي ،وكذا اماكنية ارجاء امتحاانت بعض املساكل واملس توايت اىل شهر
ش تنرب املقبل.
 تنظمي الامتحاانت اخلاصة ملؤسسات الاس تقطاب املفتوح يف شهر ش تنرب املقبل وذكل اعتبارا ل ألعداد املرتفعةللطلبة ولصعوبة تدبري تنقلهم واس تفادهتم من اخلدمات الاجامتعية (االيواء واالطعام) يف ظل ظروف حاةل
الطوارئ الصحية.
 منح الطلبة اماكنية مناقشة حبوث هناية ادلراسة وا ألطروحات عن بعد. الرتخيص للطلبة الباحثني اباللتحاق ابخملتربات بعد رفع احلجر الصحي ومع احلرص عىل احرتام التدابري الوقائيةوالصحية الالزمة من أأجل القيام ابلتجارب العلمية الالزمة ملواصةل أأو اس تكامل حبوهثم.

املديرية امللكفة بتدبري جمال التواصل  -مصلحة الصحافة
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 ارجاء تنظمي مجيع مبارايت ولوج مؤسسات التعلمي العايل اىل ما بعد االعالن عن النتاجئ الهنائية المتحانالباكلوراي وذكل اعتبارا للتوارخي اجلديدة لالمتحان الوطين املوحد للس نة الثانية باكلوراي.
 .3عىل مس توى قطاع التكوين املهين
 اجراء امتحاانت التخرج يف شهر ش تنرب املقبل ابلنس بة ألسالك :التقين والتقين املتخصص والتأأهيل. تنظمي الامتحان الهنايئ لسليك التخصص والتأأهيل يف شهر نونرب  2020وذكل بعد اجراء التداريب امليدانية،كام جرت عليه العادة.
 الاقتصار ابلنس بة لالنتقال من الس نة ا ألوىل اىل الس نة الثانية ابلنس بة مجليع التخصصات عىل احتسابحرصاي نقط فروض املراقبة املس مترة واعالن النتاجئ أأواخر شهر يوليوز . 2020
 ارجاء مجيع مبارايت ولوج املرتحشني اجلدد اىل مؤسسات التكوين املهين ابلنس بة ملس تويي التقين والتأأهيل اىلغاية شهر ش تنرب املقبل.
 تنظمي امتحاانت التخرج ستشمل فقط املصوغات املنجزة خالل فرتة التكوين احلضوري.وجتدد الوزارة التأأكيد عىل أأهنا ستتخذ اكفة االجراءات الوقائية الرضورية من أأجل احلفاظ عىل حصة وسالمة مجيع املرتحشات
واملرتحشني وا ألطر الرتبوية واالدارية وا ألطر املرشفة عىل تنظمي خمتلف هذه الامتحاانت .كام ستسهر عىل تفعيل االجراءات
التنظميية الالزمة من اعداد للمواضيع وتدبري خملتلف معليات الامتحاانت وتكييف الامتحاانت ابلنس بة للمرتحشني يف وضعية اعاقة
وتدبري ايواء واطعام الطلبة واملتدربني املس تفيدين من اخلدمات الاجامتعية.
ومن أأجل االعداد اجليد لدلخول املدريس برمس املومس ادلرايس املقبل ،ستنطلق التحضريات لهذا املومس ابتداء من منتصف شهر
يونيو ،2020عىل أأن يمت انطالق هذا ادلخول املدريس يف:
  2ش تنرب  2020ابلنس بة لقطاع الرتبية الوطنية ،مع ختصيص شهر ش تنرب املقبل لالس تدراك وادلمع الرتبوي ،وذكل منأأجل تقوية مكتس بات املتعلامت واملتعلمني ومتكيهنم من مواصةل دراس هتم يف املومس املقبل يف أأحسن الظروف.
 خالل شهر أأكتوبر ابلنس بة لقطاعي التكوين املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي ،علام أأن الامتحاانت ستنظم خالل شهرش تنرب املقبل.
واذ تقدم الوزارة هذه املعطيات ،فاهنا تذكر التالميذ والطلبة واملتدربني والفاعلني الرتبويني و االدرايني وا ألرس عىل أأن املومس
ادلرايس احلايل الزال ساري املفعول ،حيث أأن معلية "التعلمي عن بعد" الزلت مس مترة وذكل لمتكني التالميذ والطلبة واملتدربني من
اكتساب املعارف والكفاايت اليت س تؤهلهم ملتابعة دراس هتم يف الس نة املقبةل بشلك عادي ووفق التدرج البيداغويج الالزم وكذا
لتجنيهبم التعرثات ادلراس ية اليت ميكن أأن تصادفهم مس تقبال.

املديرية امللكفة بتدبري جمال التواصل  -مصلحة الصحافة
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