بال غ تويحي
عىل اإثر تداول بعض الصيف الورقية واجلرائد الإلكرتونحة وكذا مواقع التواصل الاجامتع
خلرب جمانب للصواب يزمع أن الوزارة قد قررت "فرنسة امتحان الباكلوراي للمواد العلمحة" ،فاإن وزارة
الرتبحة الوطنحة والتكوين املهين والتعلمي العايل والبي العلم تنويرا ماها للرأي العام التعلمي والوطين
تقدم التويححات التالحة :
 مل يمت اإدخال أي تعديل عىل لغات اإجراء اختبارات الباكلوراي برمس املومس ادلرايس 3502-3506ابلنس بة مجلحع الشعب.
 تدرس مادة الراييحات ابلس نة الوىل باكلوراي شعبة علوم الاقتصاد والتدبري والس نةالثانحة باكلوراي مبسليك العلوم الاقتصادية وعلوم التدبري احملاس بايت ابللغة الفرنس حة كام هو
الشأن ابلنس بة ملاديت الراييحات والعلوم الفيزايئحة ابجلد املشرت التكوولو ي وابلس نة
أوىل باكلوراي بشعبيت العلوم والتكوووجلحات املحاكنحكية والعلوم والتكوولوجيات الكهرابئحة
وكذا ابلس نة الثانحة باكلوراي مبسليك العلوم والتكوولوجيات املحاكنحكية والعلوم
والتكوولوجيات ،وذكل عىل غرار ابيق املواد املميزة لهذه الشعب واملساكل علام بأن هذا
المر اكن معمول به موذ اإحداهثا.
وابلتايل مفن الطبحع أن يمت ويع موايحع الاختبارات اليت هتم هذه الشعب ابللغة اليت
تدرس هبا أي الفرنس حة.
أما خبصوص اإدراج مادة الرتبحة الإسالمية يف الامتحان الوطين املوحد ابملساكل املهنحة للباكلوراي ،فقد
جاء بناء عىل قرار سابق للوزارة يقيض بتعممي حصص مادة الرتبحة الإسالمية عىل الشعب واملساكل
املهنحة ابلتعلمي الثانوي التأهحيل يف جداول واس تعاملت الزمن لتالميذ اجلذو املشرتكة املهنحة الثالثة
الفاليح والصناع واخلدمايت ويف الس نتني الوىل والثانحة من سكل الباكلوراي جبمحع املساكل املهنحة
وكذا ابجلدو املشرتكة العلمحة والتكووجلحة ومساكل العلوم ومسليك العلوم والتحكووجيات ابلس نتني
الوىل والثانحة من سكل الباكلوراي وذكل اإسوة جبمحع الشعب واملساكل.
كام ينبغ التذكري بأن الوزارة اكنت قد قررت كذكل تعممي تدريس مادة الفلسفة يف اكفة مساكل
الباكلوراي املهنحة ،وذكل اس تعدادا لجتحاز هذه املادة مضن مواد الامتحان الوطين املوحد للباكلوراي
ابتداء من املومس ادلرايس  3535/3502وذكل هبد يامن الإنصا وكاكف الفرص للممدرسني
مبختلف هذه املساكل مع نظراهئم يف اكفة الشعب واملساكل.
والوزارة اإذ تقدم هذه التويححات ،فاإهنا جتدد دعوهتا اإىل مجحع وسائل الإعالم اإىل رضورة التأكد من
حصة الخبار قبل تداولها.
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