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 أ ظساء اًيسوة اًعحفِة 
 3508حول امذحاانت اًباكًوراي دورة ًوهََ 

 

ابُامتم هبري وكائع اًيسوة اًعحفِة اًيت اهؼلست مبارشة بؼس اىهتاء  اًعحافة اًوظيَة اتبؼت 
ىل خاهب اًس َس مععفى اخللفي وزٍص االثعال اًياظق  أ صـال اجمللس احلىويم، واًيت حرضُا ا 

 مة، لك من اًس َسٍن رص َس بن اخملخار وذادل بصخاوي.اًصمسي ابمس احلىو 

مضمون غصض اًس َس اًوزٍص امليخسب اذلي كسمَ حول  اًعحف اًوظيَة وهللت لك
واال حصاءات اجلسًسة واملوارد  ، واذلي وضف فَِ غن املؼعَات اال حعائَة3508امذحاانت اًباكًوراي 

حصاء امذحاانت اال   َات ضافِة اًيت خسصهتا اًوزارة ًضامن ا   ً ُشٍ اًس ية يف ظصوف ػادًة، مهنا دمع أ
ثأ مني مصانز اًعبع واس خًساخ املواضَع وحتعني فضاءاهتا من اس خؼامل أ هجزة اًخواظي اال ًىرتوين مع 

لفضاءات  املخسذلنياًخللَط من ػسد  يف اًؼملَة، واغامتد هظام خسًس ٌلمصاكبة ادلامئة ٌلؼملَات ٌو
 ًاكمريات.ادلاذلَة واخلارحِة ًِشٍ املصانز اب

حساث ذالاي وظيَة  ومن بني اال حصاءات ال دصى اًيت وضف غهنا اًس َس اًوزٍص امليخسب، ا 
كلميَة ٌلَلظة واًخدبع ًصظس لك ما ًلع اًرتوجي هل ػىل ال هرتهُت من مؼعَات وواثئق  ة وا  وذالاي هجًو

 ذالل اال حصاء. اسدامثر هخاجئ ذكل يف حتعني الامذحان وأ حوائَو ابمذحاانت اًباكًوراي، مذؼللة 

س ئةل اًعحفِني، أ  حزيا من ملاالهتا ل حوبة اًس َس اًوزٍص غن  اًعحافة اًوظيَة نام دععت
ذاظة ما ًخؼلق ابًىضف غن ماكن جرسًب مادة اًصايضَات يف اًس ية املاضَة واذلي مت ػرب مصنز 

 ٌلعبع بأ اكدميَة ادلار اًبَضاء.

هتا املفدض َة اًؼامة ابًوزارة مىٌت من مؼصفة وأ وحض اًس َس بن اخملخار أ ن اًخحلِلات اًيت أ حص 
ىل أ ن اًوزارة أ حاًت امللف ػىل  اًخوكِت اذلي متت فَِ معلَة اًرتسُب واًىِفِة اًيت مت هبا، مضريا ا 

ثخوفص ػىل اًعفة وال ػىل اال ماكهَات اًيت متىهنا من اًلِام ابملساظص ًخحسًس اًرشظة اًلضائَة ل هنا ال 
ىل ص باكت اًخواظي ًخحسًس اًِاثف اذلي اس خزسم يف معلَة املسؤول غن اًدرسًب، اك ًوًوج ا 

 اًدرسًب.
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حصاء  ،وحتسث اًس َس اًوزٍص نشكل غن ال صزاص أ و اًض باكت اًيت ثخوىل ذالل فرتة ا 
الامذحاانت، جرسًب ال حوبة ػرب وسائي اًخواظي الاحامتغي ًىسب ال موال، واًيت أ نس خبعوظِا 

 ٍ احلاالت واثعلت بوزارة اًؼسل ٌلبحر فهيا.أ ن معاحل اًوزارة ثخابع لك ُش

" ملعاًبهتا فاٌس بوكويف س َاق مذعي، أ ػلن اًس َس اًوزٍص أ هَ اكثب اًس ية املاضَة رشنة "
كصارمه بأ هنم ضس مثي  ابملساػسة ػىل وكف اًدرسًبات ػرب ُشا املوكع، ؿري أ ن املسؤوًني ابًصمغ من ا 

ال أ هنم ًُس مبس خعاغِم حتسً س لك املسؤوًني غهنا، مذؼِسٍن بخجسًس االثعال مع ُىشا ممارسات، ا 
 اًوزارة، ؿري أ ن ال مص ظي جمصد الكم ًلول اًس َس اًوزٍص.

فساد  ا ؿري هت، ميىن أ ن متارس جتار الامذحاانتوأ نس بن اخملخار أ ن ًوبَات أ وص باكت ا 
و اكن اًبر ظوًال يف املسة  ًىرتوهَة ذارج املـصب، ًو اًزمٌَة، ًمت املرشوػة اهعالكا من مواكع ا 

ن اكهوا حيملون أ سامء مس خؼارة.  ضبعِم حىت وا 

وحود ثًس َق حممك بني وزارثَ ووزارة ادلاذلَة  اًس َس اًوزٍص يف ذات اًيسوة، غن وأ ػلن
ذا ضبط يف حاةل ؾشأ  الغخلال لك من ُسد أ ي   غَااد، س خاذ أ و مصاكب ابملس ابًسالمة اجلسسًة ا 

َاء اًخالمِش  ىلأ ابء وأ ًو ال س مييع ا  حضار اًِواثف احملموةل وا  وج ثوكِع الاًزتام بؼسم ا   اًخالمِش من ًو
  كاػة الامذحان.

" بشهص ثفاظَي اًىضف غن ماكن اًدرسًب، رسييف رنهنا " أ دبار اًَوم واهفصدت ًومِة
ا ػلمت أ ن حت  َي اًعورة اًيت اًخلعت ػرب اًِاثف ًًسزة من امذحان ل حِر أ وردت أ ن معادُر

ف ػىل املاكن اذلي وكع فَِ فؼي اًدرسًب، حِر ًظِص يف خاهب اًصايضَات، مىن من اًخؼص 
 زبت اًبحر أ هَ ًوخس يف مصنز وسخ مواضَع الامذحان ابدلار اًبَضاء.أ  اًعورة ًزَج أ ريض، 

"، ربعت اخلصوج املفاحئ املعلؼة، فا ن بؼغ املعادر اًيت وظفِا ب "املساء وحبسب ًومِة 
و ما ابًضـط اذلي أ ظبحت ثؼُضَ  ،ٌلس َس اًوزٍص اًوزارة مع اكرتاب موػس امذحاانت اًباكًوراي، ُو

ن اًوزارة حىمتت ػلهيا ًضِور، مما زاد فصاهجا غن مؼلومات كاًت ا  من حسة اًـموض املصثبط  ًفرس ا 
، ػسد من اخلَوط اًيت ميىن اًَومِةبؼسم متىن ال هجزة ال مٌَة من فم ُشا اٌلـز، رمغ وحود ثضَف 

ال مص اذلي ٍزيك هنا املؼلومات اًيت كسمهتا املفدض َة اًؼامة ابًوزارة، أ ن جساػسُا يف اًخحلِق، وم
من اًدرسًب املؼمتس ابية خشعَة  املس خفِسحسب املعادر ذاهتا، ما مت ثساوهل يف هعاق ضَق، من أ ن 

 .خس هممة

،  امليؼعفورساةل ال مة ، املساء مهنا ، اًعحف اًوظيَة ويف س َاق مصثبط، أ صارت بؼغ 
اثر حفِظة اًفِسراًَة اًوظيَة دلؼَات أ همات أ  اًوزارة اًخالمِش وال ابء ابًخوكِع ػىل اًزتام، أ ن معاًبة 

َاء اًخالمشة ابملـصب، اذلٍ هسدوا ابًلصار اذلي مت اختاذٍ بضلك اهفصادي دون اسدضارة  نوأ ابء وأ ًو
 سِم اًَِئات املمثةل ًل ابء.أ  اًرشاكء يف امليظومة وػىل ر 
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ة جضارهَة حملاربة يمَع اًظواُص اًسلبَة يف امليظومة وظاًبت اًفِسراًَة اب غامتد ملاربة حصبًو
ة واًىضف غن هخاجئ اًخحلِق يف كضَة جرسًب اًس ية املاضَة.  اًرتبًو

بسأ ت ثخحصك ػىل مواكع وسائط  3508جرسًبات امذحاانت أ ن  اًؼملًومِة  أ فادت ومن هجهتا،
ا، حِر ثياكي املضارهون يف ُشٍ املواكع مؼعَات ، اًفاٌس بوك واًخوًرت حتسًساًخواظي الاحامتغي

ًخوكع  فة اًيتواضَع املخوكع ظصاها يف صؼبة ال دب وذاظة يف مادة اًفلسمؼلومات، مهنا ما ًخؼلق ابمل
حساس واال دراك وال ذالق واال   اًضؼور واًالصؼور"ػالكة مبحور :  هلأ ن ًعصح فهيا موضوع 

 وال وضعة اًس َاس َة".

ىل ال ةل احلاس بة حلساب اًلكفة اال حامًَة المذحاانت اًباكًوراي يف وسارع بؼغ اًعحفِ ني ا 
ىل ةاًس ية املاضَ درمه،  355، غيسما وضف اًس َس اًوزٍص غن أ ن لكفة اًخلمَش اًواحس ثعي ا 

 ملَون س يدمي. 835مالًري و 6ًَخوظلوا أ ن املبلؽ اال حاميل المذحاانت اًس ية املاضَة بلؽ 

يلي وكائع اًيسوة اًعحفِة اهعالكا من غصض اًس َس اًوزٍص ب  اًعحف اًوظيَةومل حىذف 
ىل ثلسمي كصاءهتا من ذالل  امليخسب وأ حوبة اًس َس وزٍص اًرتبَة اًوظيَة واًخىوٍن املِين، بي سارغت ا 

ىل ذكل ًومِة  "، حِر من مصمي ال حساثيف رنهنا " ال حساث املـصبَةأ معسهتا اًثابخة، نام ذُبت ا 
لة اًيت  ة هنائَا.اغخربت اًعًص  ثسبص هبا اًوزارة امذحاانت اًباكًوراي ؿري حصبًو

ة وال ابًزتامات معححة اال مضاء،  داًر ن حماربة اًـش ال ثمت بلصارات ا  وكاًت هبشا اخلعوص، ا 
ن اكهت ؿاٍهتا بَساؾوحِة، وال ثمت  ا باكمريات حصظس لك حصنة أ  وا  ًضا بدسُِج اًثاهوايت وجتِزُي

 وسىون.

ىل  اًَومِة ودغت  .اًخؼامي مع لك ثلمَش جيخاز اًباكًوراي ػىل أ هَ مرشوع ثلمَش ؾضاش ػسما 

افذخاحِهتا، أ ن يف  الاحتاد الاصرتايكنخب ًومِة "، ال ًؼسىصة اًباكًورايحتت غيوان : "و 
ا اًويص ػىل كعاع  احلىومة ادذارت اٌلحظات ال ذرية من زمن اكرتاب الامذحاانت ًخؼلن ػرب وزٍُص

ذحان كس مت من مسًية ادلار اًبَضاء، واىهتىى ال مص، ًيجس أ هفس يا، ثضَف اًرتبَة أ ن جرسًب الام 
ماكهَاهتا اًضرمة متىن، أ مام حصمية مل اًَومِة ىل املرسبني،  ،احلىومة رمغ ا  وأ ػليهتا مضيَا من اًوظول ا 

 ضس جمِول.

 اثضؼيو ، فؼي اًدرسًب أ و اًزتوٍص حصمية دعرية متس ال من اًخؼلميي ٌلبالد َومِةاً  واغخربت
ل مٌَة اًيت خاءت هبا ، مضرية أ ن احلي ًُس يف امللاربة اأ مام أ ص باٍ مذؼلمني حازوا صِادات مزورة

جيؼي اًوزارة ال ثثق  ل ن غسىصة الامذحاانت يف رأ هيا، واًدضىِم يف اًؼملَة بضلك اكمي،اًوزارة، 
ني ورخال اًخؼلمي ووساءٍ اذلٍن سِصوا دوما ػىل صفافِةيف غرشات   الامذحاانت. أ الف اال داًر

أ ن اًخسابري اًيت اختشهتا اًوزارة ال متت بأ دىن ظةل  احلصنة"، نخبت ًومِة اًثامنويف معودُا "
ىل اًبَساؾوحِا.  ا 


