بالغ صحفي
أزيد من  441ألف مترشحة ومترشح سيجتازون امتحانات البكالوريا
دورة يونيو 2019
تعلن وزارة التربية الوطنية والتكوين املنهي والتعليم العالي والبحث العلمي ،قطاع التربية الوطنية ،أن عدد املترشحات
واملترشحين الجتياز اختبارات الدورة العادية التمتحان الوطيي املودد لني هاادة البكالوريا برسم دورة يونيو  ،2019التي ستجرى
أيام  11و 12و 13و 14يونيو  ،2019قد بلغ  441ألف و 65تمترشحة وتمترشحا بنسبة زيادة بلغت  0.3في املائة تمقارنة تمع السنة
املاضية .وقد بلغ عدد املمدرسين تمنهم  332298تمترشحة وتمترشح ،في دين بلغ عدد املترشحين األدرار  108ألف و 767تمترشحة
وتمترشحا بما يمث  25في املائة تمن تمجموع املترشحين .وناهزت نسبة اإلناث  48في املائة تمن تمجموع املترشحين.
وبلغ عدد املترشحين في قطب الشعب العلمية والتقنية  244776مترشحة ومترشحا مقابل  187383مترشحة ومترشحا
باملسالك األدبية واألصيلة .وتجدر االهارة إلى أن نسبة املترشحين املمدرسين بقطب الشعب العلمية والتقنية بلغت  64في املائة.
كما ارتفع عدد املترشحين باملسالك الدولية (خيار فرنسية وخيار انجليزية) ليص إلى  ،24979تمقاب  18326السنة
املاضية ،بنسبة زيادة بلغت  36في املائة.
وتضاعف عدد املترشحين في البكالوريا املانية خالل هذه الدورة بقرابة أربعة أضعاف تمقارنة تمع دورة  ،2018ليص إلى
 8178تمترشحة وتمترشح ،تمقاب  2115في السنة املاضية ،تموزعين بين  19مسلكا ،ديث عرف قطب املنهي التجاري تطورا تماما في
عدد الترهيحات والتي بلغت  3542تمقاب  574السنة املاضية ،وانتق قطب املنهي الصناعي تمن  1394مترشحة ومترشحا إلى 3927
تمسجال زيادة ناهزت  282في املائة ،فيما انتق قطب املنهي الخدتماتي تمن  147مترشحة ومترشحا في دورة  2018إلى  709هذه
السنة.
وتمن أهم تمستجدات هذه الدورة اجتياز أول فوج للمترشحين األدرار االتمتحان الوطيي املودد للبكالوريا املانية والذين
بلغ عددهم  729مترشحة ومترشحا.
وتجاوز عدد املترشحات واملترشحين في وضعية إعاقة الذين سيستفيدون ،دسب نوع ودرجة اإلعاقة ،تمن صيغ تكييف
ظروف إجراء االختبارات والتصحيح وكذا تمن تكييف االختبارات عند اجتازهم لالتمتحان الوطيي املودد للبكالوريا برسم هذه
الدورة  400مترشحة ومترشحا ،مقابل  242مترشحة ومترشحا في دورة  2018بنسبة زيادة فاقت  65في املائة .ونشير إلى أنه
خالل هذه الدورة سيتم اعتماد االختبارات املكيفة ،بالنسبة للفئات املعنية بهذا اإلجراء ،في  13مسلكا مقابل  9مسالك في دورة
.2018
باإلضافة إلى كل هذا ،ستتم مواصلة تكييف لغة االختبارات لفائدة فئة املترشحين الو افدين من أنظمة تربوية
أخرى كأبناء املهاجرين املغاربة العائدين إلى أرض الوطن أو أبناء املهاجرين املقيمين باملغرب ( 19موضوعا).
كما اتخذت الوزارة جميع الترتيبات لتشكيل لجن تصحيح وطنية لتصحيح إنجازات املترشحين في وضعية إعاقة.
وتمن أج تيسير وإدكام تنظيم هذه االختبارات على نحو يضمن إجراءها في أدسن الظروف ،عملت الوزارة على تسخير
تموارد إضافية إلعداد املواضيع عبر تشكي  153لجنة تضم  1048عضوا تمن قطاعات تمختلفة قاتمت بصياغة  459موضوعا،
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وكذا تمواصلة إجراءات تأتمين الوثائق املتعلقة بها وذلك تمن خالل تمنح الصالدية لبنك املغرب عبر"دار السكة" لتصميم وإعداد
وتحصين هاادة البكالوريا وبيان النقط املحص عليها وفق آخر التقنيات الحديثة املعتمدة دوليا.
وعلى تمستوى األكاديميات الجاوية للتربية والتكوين سيتم تخصيص دوالي  1500مركزا إلجراء االختبارات و  350مركزا
للتصحيح بمختلف املديريات اإلقليمية.
وفي إطار التعزيز املستمر آلليات تمحاربة وزجر الغش خالل إجراء االتمتحانات ،تم إطالق دمالت تحسيسية إقليمية
وجاوية ووطنية بمشاركة كافة املتدخلين التربويين ووسائ اإلعالم ،لتوعية املترشحات واملترشحين بالعواقب الوخيمة للغش في
االتمتحانات ،ولحثهم على التحلي بقيم النزاهة وتكافؤ الفرص.
كما تم ،في نفس السياق ،تمطالبة ك تمترشح التمتحانات البكالوريا تممدرسا كان أو درا اإلدالء بتصريح والتزام تمصادق
على صحة توقيعه ،يقر بموجبه اطالعه على القوانين والقرارات املتعلقة بالغش والعقوبات التربوية والزجرية املترتبة عن تممارسته،
إضافة إلى تمواصلة تعبئة لجن اليقظة والتتبع على الصعيد اإلقليمي والجاوي والوطيي لتتبع ك تما يتعلق بإجراء اتمتحانات
البكالوريا والتمكن تمن التدخ اآلني خالل إجراء االختبارات.
أتما عن نتائج الدورة العادية التمتحان هاادة البكالوريا فسيتم اإلعالن يوم  26يونيو  ، 2019فيما ستجرى اختبارات
الدورة االستدراكية أيام  4و 5و 6و 8يوليوز  2019ليتم االعالن عن نتائجها يوم  13يوليوز .2019
وبالنسبة لالمتحان الجهوي املوحد للسنة األولى من سلك البكالوريا ،فسيجتاز اختباراته  316 950مترشحة
ومترشحا من املمدرسين.
وللتذكير فإن اختبارات هذا االمتحان وكذا االمتحان الجهوي املوحد الخاص باملترشحين األحرار ستجرى يومي
السبت  8يونيو واالثنين  10يونيو .2019
وبغية تطوير وتوسيع دائرة استثمار تمعطيات ونتائج اتمتحانات البكالوريا ،فقد تم إقرار آلية للتقويم الدوري التمتحانات
البكالوريا على الصعيدين الجاوي واإلقليم على تمستوى ظروف اإلجراء والتصحيح وعلى تمستوى أداء املترشحين وأداء املؤسسات
التعليمية لتوجيه اتخاذ اإلجراءات التطويرية والرفع تمن نجاعتها.
ديث تجرى اختبارات هذا االستحقاق الوطيي ،في إطار تمواصلة تفعي الرؤية االستراتيجية  2015-2030خاصة املشروع
املتعلق بالتقويم واالتمتحانات والتوجيه ،والذي تمن تموجااته األساسية دعم تموثوقية وتمصداقية نتائج اتمتحانات البكالوريا ضمن
االتمتحانات اإلهاادية عموتما ،تمع دعم اآلليات املمكنة تمن ضمان تكافؤ الفرص للمترشحين واملترشحات على اختالف فئاتهم.
والوزارة ،إذ تطلع عموم املواطنين واملواطنات بمعطيات وتفاصي وتمستجدات هذا االستحقاق الوطيي الاام ،فإنها تدعو
الجميع إلى التعبئة تمن أج توفير األجواء املالئمة لتمكين املترشحات واملترشحين تمن اجتيازه في أدسن الظروف ،كما أنها تهيب
باملترشحات واملترشحين بادترام الضوابط القانونية املعمول بها وباإلبانة عن أعلى تمستويات أدائهم لتأكيد استحقاقام لشاادة
البكالوريا ،كما أنها تجدد إهادتها باالنخراط الفعال ألسرة التربية والتكوين والسلطات الترابية واألتمنية وتمختلف الشركاء تمن أج
إنجاح هذا االستحقاق الوطيي الاام.
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