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 بالغ صحفي
 

 تكييف امتحاانت البكالوراي

عاقةة المترشحين دلفائ  في وضعية ا 
 

قررت، بصفة اس تثنائية، تعميم تعلن وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي أ نها     
لى المكفوفين الذي ن كانوا مشمولين بهذا ال جراء، ال جراءات الخاصة بتكييف الختبارات لتشمل، ابل ضافة ا 

المترشحات والمترشحين الممدرسين من ذوي ال عاقة الذهنية وحالت التوحد والصم الذين س يجتازون المتحان 
 . 8102الجهوي للس نة أ ولى بكالوراي والمتحان الوطني الموحد لنيل شهادة البكالوراي برسم دورة 

طار الجهود المب ويأ تي هذا ال جراء  ذولة ل رساء نظام التقويم والمتحاانت بمنظومة التربية والتكوين في ا 
ليه  الوطنية على قاعدة تكافؤ الفرص، وصوان لحق التالميذ ذوي الحتياجات الخاصة في ال نصاف وفق ما تشير ا 

  .8101ــ  8102الرؤية الستراتيجية 

ليهم أ عاله    عاقة المشار ا  لى ال طر ، ارات خاصةباخت  وس يجتاز المترشحون في وضعية ا   المرجعيةتستند ا 
غلقة أ و مهذه الختبارات  س تكون و  ،حانين الجهوي والوطني للبكالورايابلمت الخاصة ابلمواد الدراس ية المعنية

ال س ئلة ذات ال جابة ش به مغلقة من صنف صحيح/خطأ  والختيار من المتعدد وأ س ئلة الوصل وأ س ئلة الترتيب و 
لى هذا ا  الفراغات وأ س ئلة الربط بين الفقرات وغيرها من أ صناف الوضعيات الختبارية المنتمية  القصيرة وملء

الصنف من ال س ئلة، مع مطالبة المترشح بتعليل مقتضب لجوابه كلما اقتضت ذلك ضرورات تقويم ما هو 
 ال طار المرجعي لالختبار.منصوص عليه في 

الس تفادة من صيغ تكييف ظروف ال جراء محددة في ويحتفظ لهؤلء المترشحين والمترشحات بحق 
، ومنها اصطحاب مرافق وفق شروط 8102المقرر الوزاري بشأ ن دفتر مساطر تنظيم امتحاانت البكالوراي 

محددة، وتمكينهم من تمديد فترة الختبار بثلث المدة الزمنية المحددة ل جرائه، كما هو الشأ ن ابلنس بة للمترشحين 
عاقة  جسدية. في وضعية ا 

الرسمي ابلموقع  088x18 الطالع على المذكرة الوزارية يمكنوللمزيد من المعلومات  
 . www.men.gov.maللوزارة

 

 


