بالغ حصفي
حوايل  440ألف مرتحشة ومرتحش س يجتازون امتحاانت الباكلوراي عن دورة يونيه 2018
يف ظل مواصةل تفعيل أليات تأمني اجراهئا
تعلن وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي أن عدد املرتحشات واملرتحشني
الجتياز ادلورة العادية المتحاانت الباكلوراي يونيو  2018بلغ حوايل  440ألف مرتحشة ومرتحش بنس بة زايدة 9.68
يف املائة مقارنة مع الس نة املاضية اليت بلغ عدد املرتحشني فهيا  ،401032ومتثل نس بة ترحش االانث  48يف املائة
من مجموع املرتحشني.
وقد بلغ عدد املرتحشني الحرار  100ألف و 534مرتحشة ومرتحش بنس بة  23يف املائة من مجموع املرتحشني،
فامي بلغت نس بة الرتش يح ابلتعلمي العمويم  70يف املائة ،مقابل  7يف املائة ابلتعلمي اخلصويص.
وخبصو الرتش يحات حس أقااب العع  ،فقد بلغ عدد املرتحشني ابملساكل العلمية والتقنية 245732
مرتحشة ومرتحش بنس بة زايدة  8يف املائة مقارنة مع الس نة املاضية ،وابملساكل الدبية والصيةل  191980مرتحشة
ومرتحش بنس بة زايدة  2يف املائة ،بيامن تضاعف عدد املرتحشني يف الباكلوراي املهنية  15مرة مقارنة مع املومس ادلرايس
الفارط ليصل اىل  2159مرتحشة ومرتحش ،أما عدد املرتحشني ابملساكل ادلولية فبلغ  18326مرتحشة ومرتحش.
وجترى اختبارات الامتحان الوطين املوحد لنيل شهادة الباكلوراي برمس س نة  2018يف اطار مواصةل تفعيل
الرؤية الاسرتاتيجية  2015-2030خاصة املرشوع املندمج املتعلق ابلتقومي والامتحاانت والتوجيه واذلي من
موهجاته الساس ية تنويع العرض يف الباكلوراي املغربية ودمع موثوقية ومصداقية نتاجئ امتحاانت الباكلوراي مضن
الامتحاانت االشهادية معوما مع دمع الليات املمكنة لضامن تاكفؤ الفر للمرتحشني واملرتحشات عىل اختالف
فئاهتم.
ومن أمه مس تجدات هذا الاس تحقاق الوطين لهذه الس نة مواصةل ارساء املساكل اجلديدة للباكلوراي
املغربية ،حيث س تجرى امتحاانت هذه ادلورة يف مثانية ( )8مساكل دولية للباكلوراي املغربية ،و  14مسلاك همنيا
جديدا تنضاف اىل  4مساكل للباكلوراي املهنية اليت مت ارساؤها يف دورة  ،2017وهبذا س ينتقل عدد املساكل
املتاحة ملرتحشات ومرتحشي الباكلوراي املغربية من  14مسلاك اليت اكنت معمتدة قبل اصالح نظام الباكلوراي اىل 40
مسلاك ابحامتالت أكرب لتنويع العرض يف هذا اجملال والرفع من اماكنيات الالتقاء ابملعاريع ادلراس ية للمرتحشات
واملرتحشني.
وتعرف امتحاانت الباكلوراي لهذه الس نة تعممي االجراءات اخلاصة بتكييف الاختبارات لتعمل ،ابالضافة اىل
املكفوفني اذلين اكنوا معمولني هبذا االجراء املرتحشات واملرتحشني من ذوي االعاقة اذلهنية ،مبا فهيا اضاراابت
وصعوبة التعمل وحاالت التوحد والصم ،كام اختذت الوزارة مجيع الرتتيبات لتكييف مسارة تصحيح االجنازات لفائدة
هذه الفئة ،فضال عن تكييف اجراء الاختبارات مع فئة املرتحشني الوافدين من أنظمة تربوية أخرى كبناء املهاجرين
املغاربة العائدين اىل أرض الوطن أو أبناء املهاجرين املس تقرين ابملغرب.
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املقر املركزي للوزارة ـ ابب الرواح ـ الرابط ـ الهاتف  05 37 68 72 52 :الفاكس0537 687255 :

ويف اطار التعزيز املس متر لليات حماربة وزجر الغش خالل اجراء الامتحاانت ،مت اطالق محالت
حتسيس ية اقلميية وهجوية ووطنية مبعاركة اكفة املتدخلني الرتبويني ووسائل االعالم ،لتوعية املرتحشات واملرتحشني
ابلعواق الوخمية للغش يف الامتحاانت ،وحلهثم عىل التحيل بقمي الزناهة وتاكفؤ الفر  .كام مت يف نفس الس ياق
ماالبة لك مرتحش المتحاانت الباكلوراي ممدرسا اكن أو حرا ابالدالء بترصحي والزتام مصادق عىل حصة توقيعه ،يقر
مبوجبه اطالعه عىل القوانني والقرارات املتعلقة ابلغش والعقوابت الرتبوية والزجرية املرتتبة عن ممارس ته.
كام مت تعزيز أليات تأمني نقل املواضيع من مراكز التوزيع اىل مراكز الامتحان ابعامتد عدة جديدة وبتكييف
وترية تسلمي املواضيع حبس املسافة الفاصةل بني نقاة التوزيع ومركز الامتحان مع حتصني أكرب لفضاءات حفظها
وكذا مراكز اس تنساخها بنظام أيل ملراقبة احلركية وتعايل االتصال بواساة الهاتف داخلها.
ويف نفس االطار ،ستمت مواصةل اعامتد الفرق املتحركة احمللية االقلميية لزجر الغش ابس تعامل الوسائط
االلكرتونية واليت س تكون مزودة ابلالت الاكشفة عن حيازة تكل الوسائط ومهنا الهواتف احملموةل احملظور محلها
داخل فضاءات الامتحان.
كام سيمت العمل ،عىل غرار الس نوات السابقة ،عىل احداث جلن اليقظة والتتبع عىل الصعيد االقلميي
واجلهوي والوطين لتتبع لك ما يتعلق ابجراء امتحاانت الباكلوراي وبنرش املعايات املتعلقة مبواضيعها للمتكن
من التدخل الين خالل اجراء الاختبارات.
وعىل مس توى التنظمي املادي لهذه الامتحاانت عىل حنو يضمن اجراءها يف أحسن الظروف ،معلت الوزارة
عىل تسخري موارد اضافية هامة ،مهنا تعبئة  41660ملكفا ابحلراسة وحوايل  40000أس تاذ مصحح لتصحيح حوايل
 3.6مليون ورقة.
وعىل مس توى الاكدمييات اجلهوية سيمت حتضري  20830قاعة امتحان الس تقبال املرتحشات واملرتحشني موزعة
عىل حوايل  1500مركزا لالمتحان مبختلف املديرايت االقلميية وانتداب حوايل  1500مالحظا عىل مس توى مراكز
الامتحان و 164مراقبا هجواي لالجراء و 200مراقبا وطنيا لالجراء والتصحيح.
وجتدر االشارة أن اختبارات ادلورة العادية لالمتحان الوطين املوحد لعهادة الباكلوراي س تجرى أايم ،05
و 06و 07و 08يونيه  2018ابلنس بة مجليع العع  ،فامي س تجرى ادلورة الاس تدراكية أايم  10و ،11و 12و13
يوليوز .2018
أما اختبارات ادلورة العادية لالمتحان اجلهوي املوحد للمرتحشني الحرار وللس نة الوىل من سكل
الباكلوراي س تجرى يويم  01و 02يونيه  2018ابلنس بة مجليع العع  ،فامي س تجرى اختبارات ادلورة الاس تدراكية
يويم  06و 07يوليوز.2018
هذا ،وسيمت االعالن عن نتاجئ ادلورة العادية المتحان شهادة الباكلوراي يوم  22يونيه  ،2018ونتاجئ ادلورة
الاس تدراكية ذلات الامتحان يوم  16يوليوز .2018
واذ تع يد الوزارة ابجملهودات املتواصةل اليت ما فتئت تبذلها أرسة الرتبية والتكوين والسلاات الرتابية
والمنية وخمتلف الرشاكء لرفع حتدي اصالح منظومتنا الرتبوية ،فاهنا هتي ابملرتحشات واملرتحشني الالزتام مببادئ
التنافس الرشيف مبا يضمن لهذه الامتحاانت مصداقيهتا عىل قاعدة الاس تحقاق ،وتدعو امجليع اىل العمل عىل توفري
الجواء املالمئة لمتكني املرتحشات واملرتحشني من اجتياز هذه الاس تحقاقات الرتبوية يف أحسن الظروف وبفر
أكرب للنجاح.
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