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 بالغ حصفي

  

 3502الجتياز امتحاانت الباكلوراي برمس دورة  فتح ابب ترش يحات الأحرار

يداع ترش يحات الأحرار الجتياز امتحاانت الباكلوراي  تعلن وزارة الرتبية الوطنية والتكوين املهين والتعلمي العايل والبحث العلمي، أأن ا 

ا ىل  3506نونرب  50اال ثنني ابتداء من يوم وذكل . www.men.gov.maسيمت حرصا عىل البوابة اال لكرتونية للوزارة،  3502برمس دورة 

آخر أأجل للرتش يح 3506دجنرب  50الأربعاء غاية يوم    .ك

خيضع لنفس رشوط ادلورة املاضية، " مرتحش حر"بصفة  3502وجيدر التذكري بأأن الرتش يح الجتياز امتحاانت الباكلوراي برمس دورة 

 :ويه اكلتايل

هناء ادلراسة ابلسكل الثانوي اال عدادي، منذ ما ال   يقل عن س نتني يف بداية س نة الرتش يح ابلنس بة لغري احلاصلني عىل ا 

 الباكلوراي يف دورات سابقة؛

حدى مسالكها عىل شهادة الباكلوراي ابلنس بة للحاصلني عىل هذه الشهادة    الرتحش يف شعبة مل يس بق احلصول فهيا أأو يف ا 

حدى ادلورات السابقة؛  يف ا 

تياز الاختبارات اخلاصة هبذه الامتحاانت خالل دورة من دورات الس نوات املاضية أأال يكون املرتحش احلر قد تغيب عن اج  

آخر دورة تغيب فهيا املرتحش بدون مربر مقبول، ال بعد انرصام س نتني عن أ  ؛ويف هذه احلاةل ال يقبل الرتش يح ا 

ال بعد انرصام  استنفاذهامتتالية، ويف حاةل  أأال يتجاوز عدد ادلورات اليت اجتازها املرتحش ثالث دورات  ال ميكن الرتحش جمددا ا 

آخر دورة اجتا  ها املرتحش؛ز س نتني عن أ

التسجيل عرب البوابة اال لكرتونية اخملصصة للرتش يحات داخل الآجال احملددة ذلكل، مع تضمني البطاقة اال لكرتونية للرتش يح  

 ؛(ة)صورة حديثة العهد للمرتحش

عىل أأن يرفق هذا امللف  3506دجنرب  50يف أأجل أأقصاه وذكل  ية التابع لها حمل سكن املرتحش،ا يداع ملف الرتش يح الوريق ابملديرية اال قلي  

 بوصل الرتش يح املس تخرج من البوابة اال لكرتونية؛

تضمني ملف الرتش يح الزتاما مصادقا عىل حصة توقيعه يقر فيه املرتحش ابطالعه عىل القوانني اخلاصة بزجر الغش يف الامتحاانت  

 .3508غشت  30بتارخي  53.02رمق والزتامه مبقتضياهتا، خاصة القانون املدرس ية 

جراء الاختبارات  جراءات تكييف رشوط ا  عاقة، والراغبني يف الاس تفادة من ا  هذا، ويتعني عىل املرتحشني الأحرار يف وضعية ا 

رفاق ملفات ترش يحهم بطلب يف املوضوع معزز مبلف حصي يثبت اال عاقة  .والتصحيح، ا 

، عىل أأن ختصص الفرتة 3506دجنرب  32وس تعمل الوزارة، عىل نرش اللواحئ املؤقتة للمرتحشني الأحرار املقبولني الجتياز امتحاانت الباكلوراي قبل 

ذا طلبات ا لغاء الرتش يح لتقدمي الشاكايت ا ىل املديرايت اال قليية ابلنس بة للرتش يحات اليت مل يمت قبولها وك 3502يناير  52ا ىل  3506دجنرب  38 املمتدة من

  .ابلنس بة للمرتحشني الراغبني يف ذكل

 وميكن للمرتحشني  .3502يناير  02 يوم 3502وسيمت نرش اللواحئ الهنائية للمرتحشني الأحرار املقبولني الجتياز امتحاانت الباكلوراي برمس دورة 

 .www.men.gov.ma: تتبع مسار ووضعية طلبات ترش يحهم عرب البوابة اال لكرتونية للوزارة لنياملسج
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