ثـون وزارة امرتبية اموظنية وامخكوين امليين ان أؿداد املرتحشني واملرتحشات الجذياز ادلورة امـادية من امذحاانت
امباكموراي ؾن دورة يوهيو  ، 6102بوف  130أمف و 431مرتحشا ومرتحشة ،من بيهنم  632أمف و 112من اذلكور ،أي
ما ميثل وس بة  55يف املائة من امـدد االإجٌليل نومرتحشني ،و 041أمف و 888من ا إالانث ،مبا ميثل وس بة  15يف املائة.
وكد بوف ؿدد املرتحشني يف امخـومي امـمويم  684أمف و 111مرتحشا ومرتحشة بنس بة  22يف املائة من ٍلوع
املرتحشني،ويف امخـومي اخلعويص بوف ؿددمه  31أمف و 634مرتحشا ومرتحشة بنس بة  2يف املائة ،بيامن وظل ؿدد
املرتحشني الحرار اإىل  006أمف و 655مرتحشا ومرتحشة ،أي ما ميثل وس بة  62يف املائة.
وخبعوص أهواع امخـومي  ،فلد بولت وس بة املرتحشني املمدرسني يف كعب امضـب امـومية  20يف املائة ،فامي
بولت امنس بة يف كعب امضـب الدبية والظيةل  34يف املائة.
واكهت اموزارة كد اختذت ٍلوؿة من االإجراءات اجلديدة وخسرت موارد اإضافية مضٌلن إاجراء امذحاانت
امباكموراي ميذه امس نة يف ػروف ؿادية ،حير ؾبأت ؿىل املس خوى املركزي 30 ،جلنة الإؿداد  084موضوؿا
مالمذحان و 084ص بكة نوخعحيح.
كٌل مت ؿىل مس خوى الاكدمييات ،ثـبئة فرق هجوية معبؽ واس خنساخ وإاؿداد أػرفة مواضيؽ الامذحان مبجموع
 603ؾضوا ،وحتضري أمف و 512مركز امذحان و 60أمف و 211كاؿة امذحان الس خلبال املرتحشات واملرتحشني،
واهخداب  21أمف اإظار حربوي مالضعالع مبيام احلراسة خالل اإجراء الاخذبارات امللررة.
ودؾٌل لآميات امخدبؽ واملراكبة ،سيمت حلكيف أمف و 512مالحؼا حمويا و 021مراكبا هجواي و 86مراكبا وظنيا
نوليام مبيام امخدبؽ امليداين الإجراء الامذحان .كٌل سيمت اهخداب  11أمف أس خاذ وأس خاذة نوخـومي امثاهوي امخأىيًل مخعحيح
ما يفوق  3ماليني من اإجنازات املرتحشني ونوخداول يف امنخاجئ اههنائية مالمذحان.
وس خجرى امذحاانت امباكموراي ميذه امس نة يف ػل ؿدد من االإجراءات واملس خجدات اميامة ،مهنا دمع أآميات
ثأمني مراكز ظبؽ واس خنساخ املواضيؽ وحتعني فضاءاهتا من اس خـٌلل أهجزة امخواظل االإمكرتوين ،مؽ امخلويط من ؿدد
املخدخوني يف ىذه امـموية واؾامتد هؼام جديد نومراكبة ادلامئة نوـمويات ونوفضاءات ادلاخوية واخلارجية ميذه املراكز
ابماكمريات.
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كٌل سيمت ثـزيز أآميات ثأمني هلل املواضيؽ من مراكز امخوزيؽ اإىل مراكز الامذحان ابؾامتد ؿدة جديدة وبخكييف
وثرية جسومي املواضيؽ بسب املسافة امفاظةل بني هلعة امخوزيؽ ومركز الامذحان ،مؽ حتعني أكرب مفضاءات حفغ
املواضيؽ ونوفضاءات اخلارجية ملراكز الامذحان خعوظا ابملناظق امنائية واملـزوةل.
ومن إاجراءات امخأمني املخخذة كذكل ،اإحداث خوية وظنية وخالاي هجوية وإاكوميية نويلؼة وامخدبؽ مرظد لك ما
يمت امرتوجي هل ؿىل الهرتهيت من مـعيات وواثئق مذـولة ابمذحاانت امباكموراي ،واسدامثر هخاجئ ذكل يف حتعني
الامذحان وأجوائو خالل االإجراء.
ويف هفس االإظار ،سدمت مواظةل اؾامتد امفرق املخحركة املوية ا إالكوميية مزجر املش ابس خـٌلل اموسائط
االإمكرتوهية ،واميت س خكون مزودة ابلآالت اماكصفة ؾن حاالت حيازة ثكل اموسائط ،ومهنا اميواثف املموةل ،املؼور
محويا داخل فضاءات اإجراء الاخذبارات.
ومخوؾية املرتحشني واملرتحشات ابمـواكب اموخمية نولش يف الامذحاانت  ،وكذا حلمهثم ؿىل امخحًل بلمي امازاىة
وحاكفؤ امفرص ،مت اإظالق محةل حتسيس ية وظنية مبضاركة اكفة املخدخوني امرتبويني ؿىل ظـيد املؤسسات امرتبوية
وؿىل امعـيد ا إالكوميي واجليوي واموظين .كٌل مت يف هفس امس ياق ،معامبة لك مرتحش المذحاانت امباكموراي ،ممدرسا اكن
أو حرا ،ابالإدالء بخرصحي وامزتام معادق ؿىل حصة ثوكيـو ،يلر مبوجبو اظالؿو ؿىل املواهني واملرارات املخـولة ابملش
يف الامذحاانت وامـلوابت املرتثبة ؾن ممارس خو ،وخعوظا مهنا أن جمرد حيازة ىاثف َلول أو أية واسعة أخرى
نوخواظل االإمكرتوين ثـخرب حاةل قش حيال مرحكهبا ؿىل جلن امبت يف حاالت املش.
ىذا  ،وحمتزي امذحاانت امباكوراي ميذه امس نة ،بخلدمي اإجراء الامذحان اجليوي ؾن اإجراء الامذحان اموظين
املوحد ،وثنؼمي الامذحان اموظين املوحد نوباكموراي لول فوج من مرتحشي املساكل ادلومية نوباكوراي امللربية – خيار
فروس ية ،وكذا الامذحان اجليوي املوحد ههناية امس نة الوىل باكموراي لول فوج من مرتحشي امباكموراي املينية.
كٌل حمتزي امذحاانت امباكموراي ميذه امس نة ،بخكييف مواضيؽ الاخذبارات اخلاظة ابنولة الجنبية الوىل مفائدة
امخالميذ وامخوميذات امللاربة امـائدين من دول كري مس خلرة وأبناء املياجرين امللميني ابمللرب ،وكذا حكييف ػروف
اإجراء الاخذبارات مفائدة املرتحشني يف وضـية اإؿاكة ،فضال ؾن متكني املرىض بعفة اس خثنائية ،من اجذياز
الاخذبارات داخل املؤسسات الاسدضفائية وفق ضوابط حمددة ،وثأظري اإجراء الاخذبارات ابمنس بة مازالء
املؤسسات امسجنية ،واس خعدار صواىد امباكموراي بكذابة برايل ابمنس بة نوناحجني من املرتحشني املكفوفني.
وجتدر االإصارة أن امذحاانت ادلورة امـادية المذحاانت امباكموراي ،س خجرى أايم  8 ،2و 4يوهيو ، 6102
وفق املواكيت املـون ؾهنا يف اس خدؿاءات املرتحشني واملرتحشات ،فامي س خجرى اخذبارات ادلورة امـادية مالمذحان
اجليوي نوس نة أوىل من سكل امباكموراي ،يويم  3و 1يوهيو .6102
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