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 بالغ صحفي
 

 متحانات البكالوريا سيجتازون ا مترشحة ومترشح ألف 441 أزيد من     

 "11للوقاية من تفشي جائحة كرونا "كوفيد  صارمةإجراءات في ظل  0202دورة 

 

أن  وطنية،، قطاع التربية الوالتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلميتعلن وزارة التربية الوطنية 

الوريا البك متحان الوطني الموحد لنيل شهادةاللالدورة العادية اختبارات المترشحات والمترشحين الجتياز  عدد

 امترشحة ومترشح 032ألف و 441 بلغقد ، 0202 يوليوز 1 إلى 3من  ، التي ستجرى0202دورة برسم 

، امترشحة ومترشح 119ألف و 312 مدرسينعدد المبلغ حيث ، الماضية نسب التطور المسجلة السنوات فسبن

لف أ 34ومن مجموع المترشحات والمترشحين في المائة  44بة بالتعليم العمومي بنس 42لف وأ 020 منهم

 .ترشحينمن مجموع الم المائةفي  2 بما يمثل ،بالتعليم الخصوصي امترشحة ومترشح 241و

 في المائة من مجموع المترشحين. 41وناهزت نسبة اإلناث 

    100 ، في حين مثلت نسبة األحرار، الذين بلغ عددهمفي المائة 90 الممدرسينوبلغت نسبة المترشحين 

  .من مجموع المترشحين في المائة 02 ،امترشحة ومترشح 301ألف و

 ،الدورة الحاليةخالل  332ألف و 041إلى عدد المترشحين في قطب الشعب العلمية والتقنية وقد ارتفع 

مقارنة مع دورة  المائةفي  1.1تطوربنسبة  ،من مجموع المترشحات والمترشحين في المائة 79 لتبلغ النسبة

0202.  

 اومترشحمترشحة  034و ألف 121بلغ عدد المترشحين والمترشحات بالمسالك األدبية واألصيلة  فيما

 بالمسالك المهنيةعدد المترشحين والمترشحات  نتقلكما ا ،في المائة 3.3بنسبة تراجع بلغت  في المائة 41 بنسبة

موزعين ، 0202مقارنة مع دورة  في المائة 11.2 بلغت نسبتهابزيادة  خالل هذه السنة، 444أالف و 12إلى 

 .مسلكا 11 بين

 بنسبة زيادة ،921ألف و 43 )خيار فرنسية وخيار انجليزية( بالمسالك الدولية عدد المترشحينبلغ و

 .0202مقارنة مع دورة  في المائة 97.09 بلغت

ة، ، حسب نوع ودرجة اإلعاقيستفيدونعدد المترشحات والمترشحين في وضعية إعاقة الذين  ارتفعكما 

ن الوطني المتحاوالتصحيح وكذا من تكييف االختبارات عند اجتازهم ل االختبارات جراءظروف إمن صيغ تكييف 
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 اعتمادإلى  مع اإلشارة . 0211دورة في  420مقابل  ،731 ليصل إلى هذه الدورةبرسم  الموحد للبكالوريا

 خالل هذه الدورة.، مسلكا 11 فيبة للفئات المعنية بهذا اإلجراء االختبارات المكيفة، بالنس

ومن أجل تيسير وإحكام تنظيم هذه االختبارات على نحو يضمن إجراءها في أحسن الظروف، عملت 

قامت بصياغة  اعضو 1242لجنة تضم  192الوزارة على تسخير موارد إضافية إلعداد المواضيع عبر تشكيل 

حتياطي، االفريق بالعضوا  129للطبع واالستنساخ والرسمي   فريقالب عضوا 002 موضوعا. كما عبأت 734

 مكلفا بتصحيح إنجازات المترشحات والمترشحين. 021و األف 31مكلفا بالحراسة و 143و األف 11و

وتجرى امتحانات البكالوريا لهذه الدورة في ظل الطوارئ الصحية التي تعرفها بالدنا للحد من تفشي 

في ظروف تضمن حماية وسالمة المترشحات والمترشحين ئها تأمين إجرامن أجل و"، 02كوفيد "جائحة كرونا 

فقد تم الرفع من عدد المراكز التي ستحتضن هذه االختبارات،  المتدخلين فيها،وكل واألطر التربوية واإلدارية 

 147و قاعة مغطاة 122موزعة بين  ،خالل هذه الدورة ازمرك 0177إلى  0211مركز سنة  1722من 

فضال عن ، مترشحين 12مع حصر عدد المترشحين في كل قاعة في ، تعليميةمؤسسة  1112و  مدرجا

بالمؤسسات  لالمتحان مركزا 44 تم تخصيص كمامركزا للتصحيح بمختلف المديريات اإلقليمية.  391 تخصيص

  .مترشحا ومترشحة 274 نحوفيها  االختبارات سيجري، قاعة 129 تضم، السجنية

 للقاعاتورية من تعقيم اإلجراءات الوقائية الضراتخاذ  ، سيتمالتنظيميةاإلجراءات وتعزيزا لهذه 

 وكذا تجهيزات الموجودة ولوازم العمل، وال والممرات وباقي فضاءات االشتغالوالمرافق الصحية والمكاتب 

 االمتحانمتعلقة بائق الالوث وباقيالتصحيح وشبكات التصحيح اضيع وأوراق التحرير والتسويد وأظرفة المو تعقيم

ة حرارة التقيد بقياس درج  ، إلى جانبلتخزينها وتأمينهاالفضاءات المخصصة  لنقلها، وكذاالمخصصة والعربات 

ن يمسافة التباعد المكاني مع وضع اآلليات الضرورية لتنظيم دخول المترشحبو ،لمتدخلين في العمليات االمتحانيةا

فترة  خالل ة المترشحات والمترشحينالمعقمات رهن إشارضع و، فضال عن إلى مراكز االمتحان ومغادرتها

عدم و ماتاوضع الكمو دينبتعقيم الي في العمليات االمتحانية المتدخلينوإلزامهم  وكافة   ،اجتياز االختبارات

  .تبادل أدوات االشتغال فيما بينهم

ت المترشحا تدعو فإنها ،على هذه المعطيات إذ تطلع الرأي العام التعليمي والوطنيالوزارة، و

ضمانا  ذةالمتخ التقيد بالتدابير الوقائية ، وتهيب بهمالمستجد خطورة هذا الوباء بمدىإلى الوعي  والمترشحين

وريا، تحقاقهم لشهادة البكال، وباإلبانة عن أعلى مستويات أدائهم لتأكيد اسوالمواطنات لصحتهم وصحة المواطنين

الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الثقافة والشباب  وزارةمن  كل إلىبأسمى عبارات الشكر والتقدير  تتقدم كما

في  انخراطهم الالمشروط  علىواألمن الوطني والدرك الملكي  والقوات المساعدة والوقاية المدنية   والرياضة

 شحينمترلل الصحية  سالمةالحماية وال  بما يضمنمراحل اإلعداد والتحضير لهذا االستحقاق الوطني الهام  جميع

 اإلدارية.التربوية ووكافة األطر  والمترشحات 

 


