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 القنيطرة سال الرابط جبهة الباكلوراي اختبارات اجتازوا اذلين املرتحشني أ وراق تصحيح معلية يبارشون أ س تاذا 4798 

قلميية مديرايت بس بع  مرلزا 64  جتهز ال اكدميية  احلواسيب مبئات جمهزة العملية الحتضان ا 

 للنقط الفوري املسك أ جل من 

 

 إهجاشاث جصحيح عمليت أن ، القىيطسة سال السباط لجهت والخهىيً للتربيت الجهىيت  ألامادًميت حعلً

 سدىطلق السباط، بجهت والثاهيت ألاولى بسيخيها البهالىزيا اخخبازاث مً العادًت الدوزة احخاشوا الرًً املترشحين

 بمئاث مجهصة مسلصجصحيح 64 بحىالي مىه عشس الثالث إلى جمخد أن وييخظس 8800 ًىهيى 80 الجمعت صباح

 بمعاًير محاطت مىحدة ومسطحت معلىماجيت مىظىم عبر وإدخالها للىقط الفىزي املسو أحل مً الحىاسيب

 ,الالشمت  ألامىيت الحماًت

 مسالص خمست على بالجهت  املسالص هره جىشيع جم فقد ، لألمادًميت زسميت إحصائيت معطياث وحسب 

 بمدًسيت مسالص 9 ، الخميساث بمدًسيت 08 جمازة، الصخيراث بمدًسيت 0 سال، بمدًسيت مسالص 0 السباط، بمدًسيت

 ألامادًميت مصالح حعلً لما قاسم، سيدي بمدًسيت مسالص 5و سليمان، سيدي بمدًسيت واحد ومسلص القىيطسة،

 جصحيح مهمت بهم وسدىاط  بالجهت، مسلص 64 على جىشيعهم جم أسخاذا 6990 حىالي  الخصحيح لعمليت حىدث أن

 حهت مسخىي  على للبهالىزيا والثاهيت ألاولى بالسيخين ومترشحت مترشحا 004980 مً ألثر فيها امخحً مادة 10

 مهمتهم إلاعالمياث في مخخصصا إطازا 018 حىالي ىدثح  أنها ، ألامادًميت جخبر لما القىيطسة، سال السباط

 ألالي املسو أثىاء منهم املحدودة املهازاث ذوي  ومساعدة املسو، بعمليت املسجبطت  الخقىيت الجىاهب وجأطير مىالبت

 .للىقط والفىزي

 لجهت والخهىيً للتربيت الجهىيت ألامادًميت مدًس أضسضىز  محمد السيد ًؤلد الخصحيح، بعمليت وازجباطا 

 بالدقت جدسم حيدة أحىاء في العمليت هره إهجاش املىاسبت الظسوف مل جىفير جم أهه القىيطسة، سال السابط
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 غساز على أهه مىضحا الىشازيت، واملرلساث املساطس دفتر في املخضمىت القاهىهيت باملقخضياث والالتزام والشفافيت

 في وإدخالها الىقط، مسو بعمليت املصححين ألاساجرة جهليف سيخم الخىالي، على الثاوي وللمىسم ، املاضيت السىت

 مبدأ جنسيس بهدف السىت، هره املخخصت املسلصيت املصالح اعخمدتها وحدًدة  مخطىزة معلىماجيت مىظىمت

 باألساسيت، وصفها التي العمليت، هره أن مضيفا املصحح، طسف مً املسو مسؤوليت جحمل وضمان الشفافيت

 مً سدخألد التي الجهىيت املساقبت لجان قبل مً املسو لعمليت البعدًت باملساقبت جخعلق أخسي  مساحل سدخلىها

 .املصحح فيها ًقع قد التي ألاخطاء مً العمليت هره سالمت

 للمصححين باليسبت السيما هامت، ولىحيسديت بشسيت مىازد ججىيد جطلبذ العمليت أن أضسضىز  وأبسش 

 ومؤطسيً مفدشين وإشساف لخدبع جخضع العمليت أن مىضحا الحاسىب، اسخعماى في املحدودة املهازاث ذوي  مً

 حتى"و املسالص حميع مسخىي  على ألاحىاى أحسً في الخصحيح عمليت جمس حتى إلاعالمياث، مجاى في مخخصصين

 .أضسضىز  محمد السيد ًضيف" مسخحقت غير هقطت مىحه ًخم أو الخلمير مجهىد هبخس ال

 عمليت مً بنثير ألبر أهميت جندس ي الخصحيح عمليت" أن حعخبر الامادًميت أن على الجهىي  املدًس  وشدد

 عمليت أن إلى املقابل في مشيرا الامخحان، قاعاث وحساست مساقبت مً ألثر بسأًه، جخطلب، ال التي" الامخحان إحساء

 شهادة على الحصىى  أفق في السيما السىت، طيلت الخلمير برله الري للمجهىد جثمين بمثابت هي الخصحيح

 العالي الخعليم أسالك لىلىج املسوز وزقت لحاملها باليسبت وحعخبر عامليت بمصداقيت جخميز التي املغسبيت البهالىزيا

 .الدولي أو الىطني الصعيد على سىاء


